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ASıiAM 1-'0lt-All 
ADR~: &..'llKA.&A CADDESi VAIU' l'1.IKllU - IM'ANBlJI. 

ismet inönü 
D ÜN l:mlaöaD llalkevtnln ulo ı 

nundan vıluyor4uk. Melllaa 
ı\nıı•n1a.okudutu Ditabe lle sür •"' 
erk,q( 11e•I •r•amda tam bir uzlafma 
bulmaktan duydutomuz baz claba 
kulaklarımmdaa lllllnmemittL Dok. 
t;w Ut.fi Kırdar, bwıun ruba tıUyea 

sevkine clolnmmaktU çekbdyo,m111 
llbl ya•qçaı - Ne süseJ ntuk 1 de 
dl 

Mml şefin Eı.edl '9f lda c1l1't Jll 
""91 mlllete japtwtı beyannameyi 
bir kere dalla dlnleralt, kl"llrnelerln 
du)'l'Ulan ifadede ınııaa kalblae ram 1 
olnnıt bDtDB aletler l(lnde DUd ytlk. 
IM!k .. r tmttynı oldutona lılr 1rett 
daia tatm11, tanımıttdL 

mveı, ne ırnseı, ne caııdaa bltabe 1 
Dlrt Jddır Oll1lll kaybettlttmts macldl 
-rtıtm• &aftr&k yazıhmt. 91ylenmt.,• 
•tıtıan, Törk apraldarma Çanaklla.. 
le de tanlarau Jallm&ya baflaclJtı 
~den ... ,.. ... yurda kaYDttUr 

Aziz Şefimiz 
·D6rt sene evvel 

bugDn Cümhurreis· 
liğine seçilmişlerdi 

E•fri /ngili~ büyük el~ Sir P~li Loren memlehtinaü oe 
,elltırimiz haklnntla i.eyematta hulımılu 

"inönU demir gibi bir elle ~rtınayı 
bertaraf etli ve kiyaselinin en 
muhteşem eserini verdi ,, 

duta sttnlere kadar lllrtmt n.töae" Bugtın, JOD! feflmia t.m.t lnöıın 
~ lattbl alerlerl Durlndt- lllbı .Bll;rQk JılDfet lleollllt tanım 
dUe plmlt lııer oetlt takdir aertnl dan tttStalda ctlmharrela1lll -clli 
,...,.._ kltJU'Ü ........ ıza dlRllna; •DD Mir ettltflle ......._lı lııa sik ler1DID dll'dGDcıQ, :J'lldlldmldlll'. 

lmltbe atımda lleatlz oetreftl. llenlb Tm TGrka-tn INralufUllcla lw • 
~ llaetlfıs tamamlanmamtt llal mandan, diplomat. clntet adamı ola. 
dutumas ~ ldlrdaD. ..... ı ...._ r&k AtatOrldbl yanında tartb çapnı 
...t. --ı p.Jerlataın ller mall81d8-b da blsmetıerbıi vatammmdaa ellrg 

1aıms lıılr etMır &nlhut .. stPta ile .... memll butu,nan tn&ıtıntın ctımburr 
mut llalaruz. Ba .,.., .. , l•met lalnll f.uıtne .MÇillflDde Ke~ gö•lerllf' 
lltbl lıalemladea ~ h llklerdlr. ltlmaduı, BtlyClk .mUletmfllln arsu w 
Ba ilklerde ,..ınm bir mllll'tl tem•ll lrad~e ne• kadar uygunluk ft n• 
etmek •llblyetJnln kıınetlnl do)' kadar geniı bir iaabet ifade •ttltt 
meJIS; n,..,..abtnum bfr mtlletht umandanbel'J seçen bAdj,.lerle ar. 
~ ...................... ~ ~~,-
~ ....... ----~ ftlİE ~ 1111 

Lttll ....,., llwet. - ...,..; .ı '8fblbl •trafmda ,...,.. - lut3 
118 _... Jdtabedlr! derkea ICIJiııdH jbl dimdik durmaktadır. 

bir -: "ve M mavaffü bir DUlıe?. Bu lfbuebetıe, _. Ktm 5'diml%ı 
4J9 flllldadl. candan kutlar, bafmmda mallat w 
Guıl Muaflla Kı U. Waa kalan j tAl'bM ~a I, 811. 1 d•) Aıis llilltWimis 

§i§~ Sekizinci ordu ilerıe.J 
=::=.:= mekte devam ediyor 
kat k otlallll.D .... rUUe kabaran Mr 
mlllet JÖl9Ülltln Pnlt aefl!lll, tarilda 
hir Jıııaklkatl7dL Ba eözde kadir bUiD 
meal• ferallhtı •e ıtlftllde al~ 
... elmaam prarana llala70l'ıhlk. 

Alı&ttlrldbl ldze IDllll tarlJdmlsde 
m llqllıer w atkm sis ce&dL 
rtal&. On ...... raa •ftf 1De111dh. 
lert mfUete ,...... ......... ~iL 
7'1tlertıd l9te _........ Diret lev. .................. 

..... oemtJ'etbl .,.nm.ı. tabiat -
amalUmul ..WU olmalr 1ohutda ta. 
lıetllmlt &Dider doldUl870r· Şu e&. ........ _....,..,.,.... ......... ............ ~---118 
1tDs ..... pae tablatteD Plmekte. 
dlr. CotratJlllllD JmldDta metlere da.. ,...... .... ~~ 
Ba &ülat ~ ............ . 
- 181 ....... tir ......... lıılr At. 
du .... bA1dm,. ... ltfllarla da ktıt. 
............. ele ...... ~ 
fertlella ~ ....._ e&mell .................................... 
•• itte c" 7 418& ~ ftrll Pıt. 
hinde 1ılr ..... ..,,. ..... ....... 
tek r....a - .............. ... 
medlr. 

Römmet kuvvetleri 
takviye ediliyor 

Do!afu we ltabda• geıea ıa9Wı llanıt· 
ıeri mawaroilerl~uıca aimya çabşııor 

LoDdra, 11 ( A.A.) - Sekiatnei ordu 
Uerle~ekte berdevamdU' KUttetlk 
bomba uçalılan kaçınakta olan dili. 
mana atar kqıplar. wrdtrmektedir. 
GerUer4e temiZleme ameliyuin.e de. 
vam edilmektedir. Alman ealrler Gotu 
ltaı)'&Ddsr. 

mAOAWlfh'OS 
VllflllltoD, 11 (A.A.) - lngflls 

kuvvetleri, mihver kunett•rlnj Lib • 
ya bucludu a.tlkametlJlde atlrmekte. 
dlrler. 

Doludan ft b&tıdan gelmek~ 01&11 

mtltı.ftk kunetıert arunıdald me • 
afe ıtınden gtlDe ualmaktadır. Kul. 

bo b&reketl mutuam bir nrett• 
plffmekedlr. 

Londra, ıı (A.A.) - GeııeraJ. A • 
leksander iJe geıJeral ~ongomerl yük, 
Hk ntpnıarıa.. kral taranndan .!Jlll .. 
kAt&t)andınllDJllıırdtr. 

.BERLINJ: GÖBL 
Bera, ıı < A.A.) - Berllııden a&ı, 

ııan bir habere göre, İngiliz •klzincl 
ordUlluDua oekilmekte olan AJmaa 
ve İtalyan kuvvetlerinin kwDJ kUllt. 
•ile irtibat t .... etmek lfba 1&Ptlll 
b11tGn prrelerl bop. çrlrmrpr. 

llOMllL T'Allvttll AUJI 
... , ... 11 (A.,A.) - :t.ll>Ja cepbealll_ 

de sert oek11meıcte o1aa Romel 1mY • 
fttlerlDe takvl19 lataıan ,aadlı11 -
411i Ve IMı kıt&larm cepbe)'9 ftl'dlk. 
lan .O)'lemnekt;edlr. 

~ ............ ...ıtald :rtık. 200 
Mlı'lll'ble cllrt ,. """' ı.astlDi ~ 
111)\et ............ Sll)mall ..... llaıan 

tayyare 
... u ...... 

il oam etti 

Amerlllaa ordaı• 
10 milyona 
çıkarllacak 

imek ~ 

Aıattlrkb bot .......... J9l1 t..
tn~ ~ • 1aM1M MI lılr .................... ...,. .... 
s ........ ı re11: Mr ......_ tıelllllt 
....... ._ lllr ..... ~ 
• ,.p+w1r--. --- ,.._.. ..... 
lanam llma.rtle, o sb _... ...._ 
.... bmee; ........... ~ .. 
o san ıop1amp 111r111• 1117'11 111w 
................ ,.,. .... plmll 
....................... plrdlr -.......,.. 

Ol? t ............. lllllMI ......... ........ '* ....,,,-. ...... mlDet o 
llllllt .. lmtt.. ....... ..._. 
........ ..... olarü lmtlaJ8111S. 

ll9lrla ta'* • 

Londra: lt (A. A.) - Dtl!l, da
dtlziln, 200 den fazla spltllre tlp1n, LOndra: ıı (A. A.) - Blrleşjk A· 
de lncnlz hava kunetlerlnc men- merika Relskmnharu Runelt. A· 
~P uçaklar Le Hane lhııanına t •• mertkan kunetlerlnln 9.700.000 tl
arruz etmltlerdlr. tb'e- çdranlması iç.in calışıldılım 

Ayıu limanın do1dın, Bostoa 3- bildirmektedir. 
pJnde alıİ' bonıba ucakJan tart- __ ....,. __ 

fındau bombırdmıan edlbıJltUr.. 40 IBlllftr d8all81• 
Boltılıta im Alman •emüi tla talu1f idildi 

6crtınl4ı ....... u (A..6.) - ınoı. .. 
....... 11 (AA.) - ltu __._ nJJlk 4alNI&, • Sb tolDde 4ı8 -

tııan Baltık denl11Dd9 U.000 ~ _. 4enl•1h,.... b&tanıını, WIJ& 
toııık bir dtıımaa tlfltm -.... • talarip. tdUllllt *.,,_ lıl&djı'...._ 
-- dlr. 

111 il 

z 
Saracoğlu bu sabah Mecliste hUkOmetin programını okudu 

ahi e e u ve halka 
ükll n t agı şeke 
bulgur, pi u aş ve 

kom ir dağıtacak 
"ZeytinyPQı tacirlerinin verdikleri söze raQmen 

yaptıktan f enahQı asla unutmıyacatız " 
Hükumet tacir ve irat sahiplerinden 
varhk vergisi almağa karar verdi 
•• nr11 ile telladldeld 701 •Dro• Ura•• 

ltlr laımı .. rl~ 1111• ... elaoall 

Şarlı cepll•tade 
172 Alman 
tümeni var 

V şlqton: 11 (A. A.) - Rus cep. 
besinde, Stallnınıd şehri elan da
.J'&Dmaltndır. Bu tehir. tam tos 
gündür Mihver taatTOılarını Gn
Jemektedlr. 

Kafkaslar"• Almanlar hiç bir i
lerleme kaydedememlşJerdlr. 

Londra: 11 (A, A.) - Volgı k"9 
siminde ve Karkası rda Alman b:ı• 
Jı:ısı hissedilir derecede azalmıştır. 

Stailnınıd fehrlnln sanayi ma
hallelerind0 biltQn Alman taanıız

lan geri atılmıştır. Burada da d6ş
manıa.- taattua kabiliyeti azalmıı
tır. 

Alman Trauocean aJansı. Ber
llnln askeri mıhfellerinde, StaUn
ırad lfine bltn.tfş. naıari~ bütl
dılını bildirmektedir. 

(ine iiOI U)'Ol": 

- Nereye gfdiyorm! 
Diler bir ~ halk ela htltG 

metıa Mr il)' JIP!Daclıtını ~ •: 
- &abct nerededir! 
Diye ~ ve hAdiee1erf ken

di a1a1lumca izaha ~a. 
Her teY:ien evvel ba eon mtltL 

leaya cevap anedecettm. 
Bk ne Atavizmin t:alebeli ne de 

Kart Makmn ÇJl'aftyıı, Bir' •deee 
içdmat dfnt halkçtbJt ve d"1etçi. 
lik olan ıılyaal bir flrkanm c;oe1*
lartyJS. Bizi ve ~izi yaktııdaa 
takip edenler, bizim fırkamısı De 
tadar be#lt Gldufummu an1"mü
ta ğl•~. 
~n işe bq1arten memJıe. 

ketim~ en büyük mahauHl olan 
hububata ve :pirince fiyat telblt e 
den ytln, yapağı ~1>i maddelere el 
koyar karsrlar:ımız bizim, hangi 
yolun yolcusu oldufumuzu i&bata 
klfidir • 

- HUktb:net nerede! 
Sualine karp da hmddnetitı her 

ın iş bepnda olduiunu lim4= ve 
ret'eğim Uahat ve almakta oldufu· 
mm kararlar ge.ttrecektil'. 

.Aıbdaşlar! 

BugUn DHmleketlmis IDl!hutp 

Bitler 
Alman ordusuna 

işgal aıtmda 
bulunmıyan 
Fransaya 
yürümesi 

1 emrini verdi 
Londra: 11 (A. A.) -Ahnnların 

kontroUl altında bulunan PM".
radyosu. HIUer'in Alman ordma
ae ifgal altında bulunmayaa Fru· 
• sraılsine ytlriknell tela ..ır 
nrdilinl bildlnnllfllr. 

=~~~~ ,ımaU Alrlllada 
;~~::::.:.:: barellli · geıı1ı1er 
&nlerinde, 3 dil felade 22 Alman 
u~a~nm dftşftrüldftlO bildirilmek., 

tedf~•ova: 11 (A. ~.J- Cebeden K azablanka da teslim oldu 
alınan bir habere ıtSre, SoT)'et d " • f • 
ordusu, Nalohl1ı: ~lgHfnde !nls- A ~er·ıkan kumamlanı Un mısa ır ,, 
,atlvf eJlne almış ·re bu ,elırln ce- Kii• 
~':....!~~~.~. dtl""•na ••ddetj~ Amiral Darlanı ziyaret etti 

Stalin«raddan ·alınan 10n rapor- DOktMI açlkJ.annda, Frau"I do. 
Jar, Alman taamızunun bittin bir Londl'll, 11 (A.A.) - Akdmls DanmMtntD mukav,emetine ilan ve 
bale ıel~ı-S te..-altkuf etmif oldu- blSı.elıi. mıilttefik UID1JIDf kanrll· dlmiltir. 
tuna Te thnclW halde ...- .. ~ ~ ,ıren mltteflk A11EJUKAN GENER.U.tNIN 
man mflnferit afak CU'Plfllllılar' ,. bnıet:1erilll Jaalk bl ~ • SÖ'LLERI 
p•lma\tı balaadalana bJldJrlluıb9z tir. Cea7fr Mdai lledacle, ta- Lorulra, 11 (A • ..\.) - ~el"al 
dlr. A--r- 1ICIJllan Aynhover dUn ıstıe llael'I ~ 

llerlla: ıı TA. A.1- Alman Wn ılllm..,, ac*lm ._, • .,. deniz htlnln Amert"·w---- • 
-- JblS ~· Oll1'P118D Al- PP.'!"#a<lntar~ • lln ......+:&: i bildi .-~ .. ___,'*" ._.818 ın .._._ ı. Ol!la.. ınams dqaan•umııa Ja1' e .,.,...w51D rm ıttr . 
:.:. -- ·~.. ......,.. .......... ~ (&ıbtr .,,. s, ttltl11l 1 d•) 



H A B E R - 'Akşam l"'osmsı 11 SONTEŞRIN - 1942. 
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A 
. C' e • ~.m~' ~Mdti~~meıerde ~JI H~i5l'itlf~ 

zız yefımız m~ınıım . :m'A~IJI 
•• . Yag vurgunu Sokak ortasında ~.1.,, .. 4~ -

D~_~t S~!'e evv~I lleled~IUlylk saç saça başbaşa Amerl11alılar ... 
bugun Cumhurreıs- llrmaı~rın yaptığı "Jlab ne diyordun:, bizim Bey !l11a1ı AM~~~~~~~~~~t~Sl~~7~g~ 
1 i fi ine seçil mi tıtlerd i ibttk~:s-::~~:arını başımdan elıs'k etmesin aınma, itiraz ~~;· :,,,. "7~~::!i°'.~~;~·.:. 
~ -11 Ç8pl11ncad1r.Bu kadın da biraz OfDBkça99 Jcim~nin ~ıına g7.ımea.i_?'1i~ Lon 

l9i!P"'" (Ba~taratı 1 lpı,I !lll3'fadaı sjs ettifi i&likrarı, memleketin w y 0 g iizrinde ihtlkAr ynpmıık lddla.. 
saadetle uzun yıllar idrfı.k etme .. inj scçlt[n mllmes"lll~rinin siyası k<ıvru. aile b«~ı firmalann ndllyeyc verjldiği. 
dileriz. nı~laruıı çetin bir lmVhan;ı tAbi tut- yazılııılstı. nunlar hakkındaki iddia_ 

.ESKİ t.N'GlLTEHE llL l'CK muştur. Bu tecr \be, c!dden takujr. tar böylı>ce ı,;u suıC'tıe tesl:ıit t.dil ~ 
ELÇİS~.tX B~YANATl değer bjr başarı ile ~eçi·ilmlı;tir. A. rn~t. r: 

Loıuıra, JO (i\,A) - 1ngiiterenin talurlıUtı ölUmUnden l!onra geçen :ıo ~ezal Ömer vd fftlreıtUı, Ayvalı!~. 
A:nkara eak1 bUyilk etc;illi Sir Percl ııaatteıı az bir mU1det ın.1unıfa BU . tan getlrd.kleri z~yl r:ya~ını 116 120 
Loı;en, bu ak~aıu, ö,L\:n yıldönUm~i yllk Millet ınec!jsı, "En lnyik mevkii ~:uruşa m:ı! ettiklerı hP.tcte ı.ıo:190 
milnal!eOO.tlyle h J tırnsı tFı7°Z edilen en Jiya kıı tlı inııaıı, o'an !;:ımet 1nö . kurıış:i., Yus;ır GUlcr, c·:ve'ce ı :.?3 ku. 
Attı ürke hi.lı n t ve taz!o:ı duyı;ula. ııilye teHl etmiıılir. T!lf kler ne yap ru>ia l<adıı.r sattıkları y.ıglnrı ıs 9i::! 
ı .nı ifade edc:tı b r de neçde bulunmuş l lıkları:u Ç..ıi< fyi biliyorlar<lı. den itibaren \85 k ıru,.a. ~t tl!t Sön 
tur. lsınet lnönilnUn dehft.~ı. bu mıcvkl. mez karde~ler de C'o"'c!co? l'll kuruşa 

Slr P\:rCi Loren, Brltanya mubabt. de AtatilrlcUn detı,\sını lstihlt\! edl r.al:\etlikicrlni oilctjıdikle.rı ya~ların 

ini ltulJul ederek kendisine AtıitUr~. yor v~ b:r seneden Pl' ~< az b!ı· müd.. fiyatını soıı\ adt1n ı ır. ~\\ru.~ &ö;,;ter. 
ile kıyruetlı ve y\i.ksek lıalefj Milli det sonra, Türklyenjn kar ,ıl:ışmak zo nll~ler Yusuf Cömeı,~ de evvelce 93 
Şef, cilmhurrclsl ismet İnönü hakkın runda kaldığı beyn<>Inıllel en müthl~ \rnı,-uş nıatı~·et fiyatı ilzednd~q Slil!i>t 
C.alt1 takdir ve hayranlık hüılt>rlni &n ve vıüıim btıbran pat!ııdı~ı Piradıt r-rz~t :lde.ri yağlnrın nıali~ c• t;~sabr. 

l:ı.lmış \' §Öyle demi;tlr: ~ıil Şef İ on.il. kjya~~t ve basiı·eti-ı m 190 kuruı göstererek bu hes:ıpiar. 
''- Şimdi zam.ın geçtiği jçln, Ata.. nın en muhtc~cm estırınl \'ermiş bu_ darı Fatış yapmışlaraır. 

tUrkUn milletı ve memleketi için yap lunuyordu. -----o----
tıklarmın genişlik ve azaruH dereees! lsmet 1nönU, sakin ve bütiln mjL j M . 
görUlmcğe başlanmı«tır. AtatUrkU:ı letı etrafında toplanmış ve birle;:mlş eınurlara raşe 
dchG.sı böylece gitgide d'l.ha büyük olduğu halde demir gibi bir elle fır_ 

görUnme:•tllldlr.,, tınayı 'bertara~ etti ve dağıttı. TUrk- k•arnelerı· 
Sir Perci, ael,er, devlet adamı. ik. ler sEÇtlkleri yolda'l ayrılmadılar. 

ti!alt;ı. inkıltl.pcı, teşkllA.tı;ı, milşavit Dostlukıarına sadik kalmı~ bulunu • 
Ye i!hnm verici Atatürkden, onun yorlnr. Belki da.ha kat'i mahiyette 
Türk milletine oıan inanç ve iınanu\. yenı tccrUbeler beljrecektir. Milll Şef 
dan ve Türkiyeyi bUtUn insanlxkta lntl?ıU ile onun takdire değer mille. 
sulh i<;inde yaşayacak bir insanlar tinin, yeni tecrübeleri de ayni aUkCI.. 
mecmuası haline getirmek hedefin • •net, aynl cesaret ve lUzumun:la ha. 
den bah.setmııtır. 'Tekelle llnleyeceklerjrıe kanı ve emt. 
"- BUyUk Brltanya bugün tıpln lllz.,. 

Türkiye gl~i Atatilr"i<Un hAtırasmı ATATURKO'N l'llUVAKKA~ 
taziz eylemektedir. KABBlNDll 
Yarın M.llli Şef} cUmhurrelsi lsmet Aziz Atanın hatırası dUn yurdun 

:tnönünün dördl\ncU riyaset ytlt kut. her taratınaa tazim ve mjnnetıe a.. 
!anacaktır. Büyük Bıilanya.daki bir. .numrştır. 

çok TUrk dostları TiirkiYe cUinhurre. Milli şerımız dUn sabah tam sa.at 
lıılcrine tazim borçlarmı ödemek için 9 as. muvakknt kabrin bulunduğu 
ltıu :fı!'Mlı po.y!ıış:ı.ce.klardit. Etnogrııfya müzesine ~elıi'i{§ Meclis 

BUyU!t jblr acı ile ağlanan :Ate.tur. relsl, bagvekll, genel kurmay b9.§kanı, 
kUn blUmU, ilk merhalede Türk cUtn vekiller, mebuslar tara.tından llarşı. 

huriyet mllesseselerinl, At.atilrklln te lanmıştır. Saat 9 u bi' geçe h~p bir 

Ellerinde şeker 
bulunanlar 

ljkte !çerl gjrmirııler, ve Ebedi Şefin 
manevt huzutunde. iğllmı,ıerdiı' Mim 
Şeflmlzle Bo.şvel«ll vo g.>nelkı.ırmay 
ba§kıımmız Jtabre, birer, menek~e 

detnett bırtıkfuışlardır. 
• Bundan ııonra J\.tılUını.da bulunan 

elı;iler Ebedi Şefin kabrlnf ztyaret 
etmıı ve çelenkler kDy.muııardrr. 

Dün dat raiere 
tevııata ba,ıandı 
Memurlara ''e mütekait, dul ve ye,. 

tiııilere yapılacak ia~e maddeleri 
tevziaLına e:sae olaıı karn&!erin tabı 

~i bitmiş ve dilnden itibaren daire 
mutemedlerine vel'Jlmelte başlanmış. 
tır. Karneler dört sayfalI ve kilçtlk 
hacimli11r. üz.erle.rinde fotoğrat ya • 
pıştırılacak yer lle 2!5 hane vardır, 

Bu lüımelerin doldurulmas~ bittiMen 
sonra viHiyet tarafından tasdik edi. 
lecck ve kerne i!e ucuz iaşe maddesi 
tevziatm::ı. öllfthıre ba.,ııı.nacaktır. 

Et fiatlariyle 
oynuyorlar ! 

o -
Belediye celeplerin btı 

hareketini ehemmiyetle 
tetkill ediyor 

• • • • • • . • • 1 dra rady0s~nu:1 s~yledigır.e g?:c, 
H<.>r 1kr'>1 ıle sınırden ,.e hı'llt1et , ~crcde kalıru~tıın, n~, kof''.lrn ansız~n verılmış bır karar degıl. 

L~n yeı·l('rjnıle <luraını~()r)anh. ik çabl•ca~• isi pi:irmi5ler, dah:ı dir; en az bir ay evvel li'r:an!ız 
lJa!ıa. gen<"i lıiiçUk iııek rmntliliui. 1 doğt'u~u Suzan ne ~·apmı'), yn;ımı., Şirr.a1 Afrikasının işgali ic;in la • 
<lİ'::ileri aı·a-.ma sıkı~tırnuş, ı~ırııı kocamla münasebet ııeyda ct•1:is.. zım gden hazırlıkla-r ya.pTlmışu; 
d.\ruyorc1a. 1 Sut!\.11 yine :y~rinılc:tı fırbfü: bu i~i Uzetin~ ~ıoıcak tUmeC)N' ~eil-

Ya,ırca•n İ!lle )(at l<ot gcıdnn•uı - Hid<im bey hu kadm r.-siiitı bit edimi:;: bnların kadroları ve 
~nrurla oyıı.atarnk daiın <:ı.:l; !iİ:;i· madiyen nam'l!s1ıma te<"a\'iil ri!ı- kumandankn tayin olunmu~tu. 
riyor; :rrır. Rica ellerim <iu-.turur nmsn. H&d~seden birkaç giln evvel Cebe-

-· Een bu 1rn,(lınl:ı bıırafar'1 g" Jlttz? n-n kcNt'>H\IU l<im f1l<!u~11- !Lıttarık ]imanına 125 parçrı. İr..;?;i. 
leı:>ek ]n'<an ı?cgilim ;\mma tıı,ı \ :.ı un bile bilmem. li7. l':arp g~r.isinin, birçok taşıt \"e 
ııa.nm l•i, bun:ı merbur oMıım t s;:ılime artık ru!!mııııstıı: sarnıç gemilerinin gelmiş olmaı.ı. 

Der gihi arada bir i'~tiltLıfin h:-. - Sıı; "O~, be:ıi bıır:ııl:ı <il kK_ n elbet bir maksat anlatıyordu. 
l<ıyordu. fü ki>W sö~·letme. Ccn hctı<1iııi tıi Daha öne~ Fransız ordu ve rfonıw 

"' il/o :t. liy<lrum. ma.sın1n ba~kumandnnı Amirl\1 

Bu iki imdıııın cllrmiinır~hut - H.o:ınım mıi'lcıkıl'~nyı hırııkttı, Darlan'ıa Fransrz Şimal Afrika· 
ınahkemec;ine thismclniııe ::;elıcp - Eu·ı.khm, b1nli•tw1, E"Vl!lılrm I smı, hel.e :C.'as ve civarını :ziyaret 
o:rm ha-:l~~e bir h:H•li ;.,aı·ir·lir O 1 •"'te ben bım!arı iiı:,l'eniı· ;"",rt•»me7. ctrne.>i e~\;ct manalı bir hareketti. 
ı.nnan tn.fıl:i'>at en.alııntlrlll !\J~h-- ııe yarıtrn., ~'!li>llr.ı, korıt•T't l{Ulldrr Amerikan p:anmın tamami;·ıe siz. 
ı:rldığma göre, ,-:ılt'a şll~ k <'ereVftll r~ını, h<ı::o!•n tıir Remt~ tı•ıanrlım H kalmadıfı: bunlardan anla•'llmı-
etmişti: Bu kadrn tahii. l•ornını l:enrli- yor mu? 

Sııfan (~ene oJ:ını) c\\·el~i hii n ı:.iı1.'.!,.n nyıı-ı:ım, diye l<ii!ll<'l'P hjıı. Bugiln Cez.ayirdC' Amerikan bay 
Be~'azıt civarınclan g~erhnn, 1.'a rii. \\ı;.:~ınlrğ'< i'!ste bmulandır. Oiin rağı dalgalanıyor; ı;~hirde inzitat 
lime (~B5hra'l1) ile lm;·sıla-,mı<. • ele yolda görünc2, !olmk ~rta<ıt:ı· iı:-frrini Amerikan kıtaları ellerine 
trr. İki kadın bir m\ir1det lıirhir lla hnk~;·e~ etti, üzcr:nıc :ıtıbrak almı§tır. Bu JT1emleket AvrupRlı 
ieri'!li siiımii~ler, miit:EaliılJen Su. llôv<ill muhA.Cirleıin kırmızı derili insan-
zan UnJime ynnınılan gec:erhen - ~en de mukabele etmi'-<;in, lar ülkesinde kurdukları koca dev. 
duclaldarm~ lıül<erd< Ye ~üır!( man - K<1t'iyyen ağt.ımı nı;ıp bir ııey lctirı ordu ve donsnmas:nı yeni mi 
toı,unu imi\ e<lerck: cikler !'löyl,.medim. görüyor? 

- Ih, şn b~dik krtrQ·a b11.- - Vurmadın doı mı" Amerikalılar ıoimdiye kadar Ce. 
1.nn, ki.irk ms.ntosu r1a efo!ik kıl- - Te.lıii vurmaılrm. PrPn h"<' bn zııyir topraklarına çıkmış değiller-
ıruş. Diye söyleruni§tir. kadını dövehilir miyim! Siz onun di: fa.kat onlarm yabancısı o;.syıl-

İŞtc foya.met de bundan sonrn ne eli lıayrn!dr olıluğunu h'imc1. ınazciı. Heın de bu aşinalık epeyce 
kopmuş, Halime Jıidllet!e dönerek ı:.i'ıı.iz. lSkidir, şö;ı.rle böyle iki yüz. 8eDe. 
Suzanm Ü'ltiine rıtılmış, iki' k:ı.dm - Davacı mıo:rn ! Ye yakın bir ömrü var. 
saç saç<J. bas b'-4sa "Okak orta~ın- - Tabii.. Cezayir bir Tü:-k mrmleketi i.. 
rla ka,·gaya fntu~mıı lradır. Srm Sıu~ana gelmi~ti. ~nınr. TI11- ken Amerikalıları har~ca kesmiş· 

T.ıbii yoldan gecenler, derhal lim~ anlatırken renkten rcn~r ti; Türk korsanları uzun zaman 
kendilerini a~'ınntoı)ıımır, Ancak µinniır. yerinde <lnramııt ohıııı~tr1. uıitün Avrupa devletlerini, onla
Jıer iki kailru da hirhiıinden ıfa,·a - İnsanm lmc:mn ne ~eHM; jf. rın g"!'m.ilerine denizlerde hUrri, 
et olduğu içi·n hnldıırındn zabıt lirnrlan ~eliımi~. haTtim bev, bn yet vcnnek mukabilinde vergiye 
tan7.im olunmM ve nıahl<clllf.:ye l;ıı,dm da bana, a(madık iftira b1- b•ğ'.arnıştı; bu arada Amcrikahla. 
SC\'kedilmişler,lir • rakmadı. mı da 1801 s<.>ne kadar Cezayir 

1f. "' :r. Mahall~lcrinc trı-:nulı,_ bştll:\• ciayı:larma verdikleri paranın tu-
Ancn.lc, iabii ~İ7. de nnlarlınız h, ha!la çanırill;!;in: t;\?th, ~rtı'-i, 11~ tan iki milyon rlaJ;ırt bulmuştu. 

ki, bu ikj kadın '1ıırnp durutİ-\f'll <lı!llu~m lcalch ne c;oknklı rıl'l I<orsanlLlc o zaman meşr\l bir 
knn~a efmi~ ddiillerdi. Dahn eV• lmca. araı.lığım,.'lıımdF\n ı.;onra hir işti; kuvvetini'? gL:.venen herkes, 
\ 'e1 de bir Aeı;miıderi \'llT~r. <le Jmınşnfar nrıı<.mcfa hir ıl;:ı•111io her devlet bunu yap.lyordu: Ceza

Banu da ewelil. sorguya ı:el<ilen du <:rlmrdı. Giıya. hen lcor:ı.,ınt !\~ yir Türkleri ise hepsinden usta ve 
llalim!'!nin ifadesinden ımlıynı!a • ;rartmı:oıım, diye , .e hıtıı mııhnl!t>· ~"amandılar. AmetikalTalrın kendi. 
ğıı: . Kndın diyordu, hi: mizJen ta5nıdı. Oh <li~·e fanı ra• lerin" 3000 mil uzak oluşlan cc.-. 

- BiltUn Gaadelimi "ın·anı, lıl"r hat'! lutvuştt•m, ki eltin' clp hn•oma sarctlerini arttnıyordu, Paralan 

Yarın uıama ka· 
dar beylnname 

verecelilar 

Blllhıre halk ve talebe Rbedl Şefin 
lta.brı önlliidım alq.:ı.ttı geı; vakte kB .• 
dar devi! m euen bir t Ulıi1 geçişi ·yap 

Reyim bu lmdm yi\7.limlcn yıkılm15 bu i'ld'i açtr. - C!liym-Iar; yine onların ~emi1erine 
Bazı celeplerin et fiya.tıarlle oyna~ t »- h~~.· A , , ır, ıuuy U"ı\lm, - mmR. li.e.vgayB scıı sebt!bt· taarruzdan çeltlnitıiyorlard!; zira 

mağa bafladıklarr anla§ılmaktadtr. Nereden belaclan bizim "lokal!'!\ yet vermlş"lint ~1 dövüşmedP.n dururlarsa isti1ibaile-
Bunlıirdan bir çUt koyunu 10 Jiradan l ciı t u d d H 

mı~tır. asın • ıtte o ~ n en soıaa a -· ayır., ri tehlikeye giriyordu; yuynrl:ı.n-
alıp 80•85 !iraya. ııatanlar olduğu da ralıatnn} hnıurum ksçtr. - Bidi'!t kan, ldtrli manton eli mtyan taş yosun tutar ve i~Jemi. 

~a~1:r~~:ı?ğ ~~ıtı'~~ş;;: Ba§ve- [~~ç~~~~~J ~:;!~~::~a!~:~~~;::::ı~~~~~; d -~i.'liz~b=lı·~d~:mt~rı:;ı11:~· lli?.ım 1&~k ka~~~!1'nd:~!~"1? ~ana, ,1~e1'1j, ye~8~~~i~si1ds::f;rind.C !ngiJtc-

1 A. w •1 ft 1•• dd 1 " cgı esM n ıseye ~e. <ı •• ı-ey.. rncaını e ınatn a r.•m, ~ ile Amerika arasında harp var-
- .ıı.sagıu. ...... ı ına · eac yazı.ı Halbukl şark vi!tl.yetlerinde bol mik_ G I' • 

hakı.ki veı hük' m• ""hıııl"rın 13. ll. * Beletll}'9 !Zabıtası eon "A:/ içinde - e ırorurn, gc1iyornm, ev- y~, ~ımclj sofmhla.rda 1ıa-ı1;a h:r dı. Amerikahlar Cel!!aytr dayısTna. 
ı .,,...... ~ ... " 8 k tı .... ,.... tarda kasaplık ha.yvan vardır. Belo:!. J' ı • · 1 1 ı. -· • • k d 

k d lc7 i§iye tramvaya a a~rı ~- at 1m, amma., ısın can :ı O.C<1k 110 <• mn,<;umun er..:ee,ın1• mı an ırmı~a verilmeei adet olan hedlv. elert r•ön.. 
1942 cuma günü sabahına~ <ı. ar diye et ihtlkAn Uzerlnde ehemmi • d lı ., 
ieke'l' sntm'lları veya şekrri her· çtn1 113 foft>rü yolcu almamall, taksi tasını a geı;emem ya .• k:ı\·~a ııe. ı:a ı;ıyorsuu, eledi.. dcrmediler; Cezayir korsanlan da 

a 11 lndirmertıek, pazarlık yapmak ısuçun: yetıe durmaktadır. den <;ıki;ı? Ya, ya, İ~te humı a~la_ - J{im C\'Yela \'Urdu? .Amerika t;caret gemilerine taatru 
ha:ıgi bir surctte iınnl tta ku an. d~n cezalandırmt•tır. t.ı c w o 
ına1arı veva evvelce sa!nnş olup ta .. Bö A J ak n ag-un, - ·· ·Za başla.dıler; zaptettiJdeti Nr A-

- d kl . k l AYtrca 6011 noksan ekmek mllsa- m .. r 8 m - Amıı. kısa. nulat. - Dava<'ı nı•slll? mcrikan g'!misiniu taylastJII esı'r henüz teslim etıne i erı ~e er e· ~ • 
ri tesllin veya herhangi bir seLep. deretedilın!.şt1r. dl I d I d - Olur, olur ... en Juzr.ı:ı f''·ıa.. - Tabi'i. Bir kaclm dnl~ o'ıl!ır· ettiler. Bu htidise ağır ::ılıuıakl:ı 

• F :r- s ... ll'1!eclde İzmir _ Afyon oteli sa.. \fl8 J 8 0 88 iri• drm, lrnı~.erlr anl:ıtrrım. ı;~ kabahat mu.1ır? P~n n:ımusmıt· beraber muk.iı.bele ı"mkam b•Huna. le diğer bir~ ere ııakletme.e.ri Ya · ı ~ 
sak e<lilmi<-tir. bl tb~imin ıtaaa.ııınt, ot.et garsonl~ Clhk yapanlar - Ta1>il Halime yinn 1n'>'l ıın· :ı Yasıvon•m. nıamr15tı. Fakat lngiltel'c ile yapı-

2 _ Tio.!aretle iştigal erien bii- rmdan Mustafa geceleyin kırın~. ı.. lalınadr amma. hiz Jiıcıa ;rnzarat;rz. - Oracıt lıi:rc :>İt ıle~il . lan harp bitince Cezayir]~ arala. 

t 1 
çjndekl 2 bin lirayı ç~lmıtt;ır. Mahmut ve Sabri e.dında iki açık.; - Hah ne di;vordum, hi~;m l•e;;, li!tr.tla.n cıottra. şalı itler r:lğnJrlı, rmdaki hesabın ıröru"lm.,·ı· ıamnnı 

tün' hakik ve hükmi ~alııs:ar a • .. "" Garson ee.bahleyln kaçmak ister - göz, belediye kooperatifi memurla_ Allah başnn<fan c'-ı•ıik etr.-e-,;in aru. Boal::?r sadcc~ kaY~:ı~, ~iirdi•kIP· 1;elmi~ti. Dokuz g•-ı"den ibaret 
ticaret nıak.Sadile nezdlel"inde !;"!· - ...... 

1 
ken, yakalanmıştır. Paralar üzerinde rrndan imişler gibi, Fatih ve havali- mat na~ıl söyl:yeyim, bir111 ~np. tini~ i'ki kı:ı,rJ11,ın birbirJf'r!n.- ev J:ir Amerl!<an filosu 1815 ma..::ı•• .. 

ker bulunduranla.r ve şekeri ım:.ı. " '" etliği ıhadr.!~lerde kullanan bilfı. bulunmuş, hırsız adljyeye tes!im edil. sindeki birç:>k evlere mUracaat va kınradft·, bu k.ı.dın ıh oynak. ,.~15. nelal' söylP.d:lderini jşi!me· nın doku811nch Akdenfof' doğru 

1 
mittir. keııdilerine k!SmUr temin edecekleri- $uzan yerinılen fırladı: dıklerin:. ancnk Halim.-nın bir. yola C'ıktı,· haziranm on ,,_ ... dı"•·,·n~e 

mum l1aldict :ve tillımi ı:ahL"lar O, · .;~ " " -• ni vaadederek halkı dolandırmağa - Dikkat edin hal•irn bey hu· <lenlıire So1:mm üzerine u.•r)clijmı Ccbclüttarrl~ civarmda bı·r r•ı:ı. 
11. 1942 salt günil akşaır.r tic:ı • ..--. "'"' 

h 
_ kk' d ZAYİ - CUzdanunla. birlikte aıı. ba§lamış!ardır. zurnnnzda da h:ılt:ırct ediY""· ı::onra he:r iki">inin hi'rhirleriııe ttı' yir .gemisine tes!ldüf .odı'Ict1· ·, h"•·p 

ret ane, magaza, dü a::"T ero, ~ ... 
1 kert izin \'e.&ikamı kaybettim. Yenisi.. Suçlular bu şekilde tam 138 kişiyi - Haoım sözlcri'ııizi birnz iar- naı.-. tokat vutduhf :trını s~darrtıı netıcesind~ ele g'""İrdL' rt-•ayı·~. 

anbar, fabrik::ı. "\'"e imal~thane erin- • · 'ııc vt"o 

d b 
ı; . t 1 . ni alacağımdan hUkm.U yoktur. dolandırmııJ, Nihayet; dlln yaka1>ın • tınız. ç~?,til:lerini söylediler. l\"<'ti~ccle onuııe gdince da'-'ı 1·ıe mü .. a" ..... e 

e ~u e,• .... •)rr.ı<ıyoncu ve acen e.erı ! " .. ıı. .. 

d 
• l :Posta numarası 93~ erlerinden ınışlardır. Her iki açllig1Sz adliyeye - Fena bir şey ılen11"•1ım, k; muJıı\J;:eme ka'rannr bildirmnl; ll7.e,. yapıldı; anlaı;maya varddr y .. "'e-

nez inde ve saır ~.-er erde'm~vr.ut H ... • E im r 1 t bklk ta ba ıa.n 1 • 1 1 1 1ı. ı 1 b • · "' ~ §ereklerinin"ei.ru:leri ve tr.iktarla. lleeylıı oğlu aurahmı "ve en tes ım o unmuş,'f a a. ~ - ıanı oynat <eme tlen ma satım, re ( urujm:ıyı a_şka hır ~Ünt' bt ~ınin güvert~inde bir mualıede 
rınt ve bulunduklan yerlr;>rj gös. 330 mxştır. . ' .' ı.;,. -· gençce, gtlzelce •• .,.....,.'irii'$, 'f++;:,._, • rn\ı.tr. . ·~ N!HAT 'A?.t ımzalandr; esirler geri verildi ve 

~unbeyann~ehrl3~J1. 1"2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cem~~ı~ ~illnt~ephrjnd,D 
perş!mbe ~amına. kadal' hu1ım. _. ... ııiıııiıiıı._ vaz g\;!tiL:r. ı l'A.'.~. 
auklarr )·erin en bilyük tril!ki:V- ram Rok'uu 1935 ıle ba'ltırdtğı La Rok İtalyan do"to olrualda KADIRCAN IC4 
rtıEmuruna makbuz mukchilit'.dt "Ha.ika Hi'anet" h•imli kltaptıı gög beraber "Fn.şi.,t u1o.,Jar arascılığı,, Flı 
vereceklerdir. terilmi~tir. nu kitnp da muhnrri fikrini kab'll 'etmiş lle~ildi'r, ve ı---------------

3 - 1 O. l1. 1942 salı günU ak- rinin malıableri ve nutukları gil<r lilhassa. Almanya h:ı!ı:londa emnı-
şamınden evvel eatılnıI~ olup ua çı.k mühimdir; fakat kitalnn ik! yetcıizJik göstermektedir. Tardiyö 
henUz mll~tel'iler~ne vsliın ''eY<• e1o;:ıslı davn!t -ki bunlara. f~ir nun i'tbaml:ırma karsı La Roiı:'un 
göstcrdikleıi y~rlere sevkedilrLi : ismini ~erme~e iıuldlıı yolitur- !.ıkmtılı cevapları A lm:ın ~:ızete. 

... , .,A __ 

. . 

ycıek se.tıet elinde kalmış olan Ş'!- Rorrıorntiana Ye ıı.iledir. r,.,k'9. g;~ lcrin1e memnuniyf't uyandırmıştı, Tedbirlere karıı koyanlar, 
lıer satıcı tP.rafır.dıın veril~cek be- re aile, vatancla5 •lii,iin~oı 'ne Jmt" Ra no1<tt\ dikkate değer. -
yannameye dercoluu~akt!r. şıhk olarak medcııi \'e <ıiy:Hi bir J.hfıl "Ate5 ll:ıı:l:ır,. Nrliı{( L OK.\.N'TALARJN nıii~terile. 

4 - 1ll. 11. lft12 snlt ak:;:ımm- birli!< lıaline getirilıne1idiı-. Di~er kin <;l'lk cmıfla!1 bir sempati. dn. rine eknıek vcrenıiy~rekle-
dan evvel satrlm1ş ''ey:ı müşteri- ıwhtal:ı;:d:ı. Fac;i'st olmndığ''lll ill• ~uvor \'e hu~n"'ı konu~m:ıl:umdıı. irini okuyunca, dala\-ere lletierin· 
Jerine teslim edilmek iiur.:ı yc.la dia ctı:1ehrine rağmen Korporati7 }erin -ynptı;l;ı gibi) nmeleniıı biı: fnıda.n J~a RO'k'u 'l'ardi,Yö n• ı.:ı:. onlnrı "Frnmıanm en c;ııruıım fıl'" den birinin ortadan kallunasm:ı 
c:ıhorılnım yani bayiin elinden r!k · ı ma fikri jt tlynıla~ a lınnıı~tTr. E· krsmuır himaye eden tctlhi'rl~"l'; sı \·al hükfi.metlerin<len par3 almn.k~ fm(;r,, olar" le !l,"öc;terivnrdn. l\~zn Be\•inmbti'fto 
mt~ Ve fak:ı tmtl')teri cli:-.e va'!' - ~asen Rolt'cular 1Uuı.olinir~ hay. ra1ryorlardr, Hatta. tlııha ilariye ~i- la itlı!lm eılen ve bu !'!Uretle leke- ı 93:> ele J ... 11,•aJ 4 'paı·lilmırntonnn Fa!(at lo1tkantal:uın, bana ela 
m~mı:ı olan s~k,rler müşteriye v:u rnl'Jıklnrııu rfa giı.lerne1lel', Fal<at derek komiini'>t emele birl~kieriyle lemek istiyen te5cblıli"ler yaınlmll ,·nlıın nornı:l.J nım:ınfarıla cnh<ın- bir ~&re buldukbrını dün TI.ab r 
d:ğı gUnll takip C'd~n güniln a..l{,::ın- Korııor:ıtiım:ıl:trr \'e sedmi .. , ·a· rekatwıt etmek üzere ameltuin hak sı da manalıcllr, Bu teşebbilsüıı lıileceği. lı:ıl;kmrl::ı!ti şal?c;i dü~iin · okuyueuJarı ell'ette be~irn ~i~i 
mma kadar ikinci madct~de yazıl- 1.an<laşl:uııı ıleğı,, ailelerin vnr l>mt koruyaen,c sencliknlar kuulu_ arkasında. giıılenen 5eY bir gaı.e. resini rle ~öyl ~rlt. }}·ki bir ttoc:ya• oğrerunişlerclir. Ekmekler lılğrda 
dığı tekilde ay11 1 ir heyannaıue nınq lazım crt-l<liği,, ha'hkmll:ık• lar; propa~ndalnrını ynp"n Jıaf· teciıik entrikasıdır: .Jur ,.e ·"·'-~i· list olan lihal bir hnlk c;m·n~n o. ıardıyor '\"e mU,teri geldi~i uman 
ile bildirilecektir. dti$linceleri lı'ran :ı Climlıuriyet:. talık ı·ınmbo ~azete!;İndeki müle· yon Franc;ez gazeteleri, Pöti Jur. lıumD.l\. M<ıvali'st mA~İ<ıine, h"rc~ baj'rılryormo5 : 

5 - Akide, Iokwn çik0lat:ı, leb ııin iı;:tim:li niz:ımını yeni lı:ı~t:m addit ilan~:ı.r, ameleye p:ıtı-?ıı kt>· nal'ı sa.tııı alan La Rok'un ekse. ketlerini l•ihnrlık <'ilasiyle ,.:ılchz· - Eaym ~abahleyin brra~tr5· 
Iebi şe1ceri \'t' sıire gibi ı;c"!cerdPrı .tell·i~•e taf.i ttı!tnftktadır: t'e bu ser.;inden çıkına atdatı<"ı bir y:ırclını riyetl 'At-es Hac;l:uu., mensup ol:ın Iıyamıı.W11-.m& rai:·nıf'n Frnn;;ı~ elmteiiııi getil'l"n ! a• 

yap'lı::nş maddelerin alım ve sa- fikir fle Vi~inin me,rutiyetı;i 'f'\! vadediyordu. ~ağa mütemayil• ~urjumlar mu. bariu\'n.lığmm tipik 'helki <le en Alman tedbirlere fım ~.,f)lr. 
tımr .l'!e"i'beH olılu"!.I ~iı.i bunlar ~endika.list islnhat~ıları fararm. Fakat I.a Rok ihtivlltlt bir a. Yrıffakıyet k:ızanarak lrendi !!~7e. ~in:tr Lir miimcı;ç,iJiJ•di. fer alanla.rın el' g~ llJ"Jk oJ«okl;ı. 
bevnnuame:r~ tabi t.<';iliiir. cfan kabnl etlitrrıi,tir. fla~<&i Fraıu flamdır, hin11,.na!eyh i'frııfçıbr 1·c teleriııin tirnjtnı <lüşErnıe"İn· Ru ~ılm y:ıımrla, n .. :ntc ·d~' n iikibete n~rry:ırak1ıt.rmı'l!'n ertti· 

6 - TI•}·annamcJer ~fi~e!'e - ı:ı ulan k6ylil !nntfmın \'e k~hıli. boriyo'mın "Frn ısız Unlk F:rltn_ den l•oı·kuyorl:ır<lr. Tar<li)·ö, lıu i<ı. Fr~ns'm Jiii.j!·t par~l:ln Phııc;:ırlnn nir;, anc~k , 0 nokta üreriııdet dur. 
catı ~!aknJr ıremıı~Jnr "tararinaa~ .,nio:t ola1l l\Olelf'nin :rctİ'DP hi'1'i k sı., Y:lrhrdannı "Ateı:ı Tfaı;lar., bir de, hiç ic-temcdi~i halde, Mdi';rvi r;.kip ı-hn ~İ\':tr.etinr. k,~r~ı ll:tr. mıdı i'>tiyornu Tedbirleri lftirlt'• 
y,riııde kontrol e~l.t"ecktir. Dtırjuvalar:rn tenr'dihlhıii "8,ıtn li~in:n b:ızı İ\7.ncıı hra~mrfü 1,\ll•iinı :ırıl;a Tm~n rnuhh{r tollinii Qyna· l:ım~~ıtonun i•w:ım mtl\'~ff'ıluy,.-t. mele yolunu güdenler@ Td~ktJed• 

7 - 1~ ı 1. 19{'.? cıım:ı !!aba - mntc At~ Jl:ıc propııl{nntlabrındıı ~üren sılbırsh:lrğa. liorr]udıır, l!\$1 ma~a mecbur oldu. F:ıl,nt 1ıu i5in ı.izfikle neli<'etcnin<"P. ''l'ron~r.~ yaşama haldtn'I kaldırılnınlıdır. 
hınr1a..'t itibaren_ ~ekerih sau~: ser. (kendilet1nde;>n daha e'"''el nui· de ehemmiyetlj eıığ tı:ruıılan tara.. bnş!ta bir ıı:ilhnM tll\ ,·ardır. rraıı:mı Jnırfohnali idh,. i\~Mnr 
1'estw, - ~ 

• • 1 
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m;•nafihl B k·ı· . H.A·~:-;A ..... ~ 1,k B k .,, ;:;;::: -:=-:=:;::·- aşv e 1 ımızın n ut . u ~as-..:.ı,,_a _.;.v...;;.. ~e~rir;..:.;:k~en;.::.: 
-.:;!:'v!::!:ı:- --=·--, .... -, ----.J.,.... .. - vı,ı rraaıaımıa 

.&BONID f.urn.&BI buluıı~ memlelretlerde m4.item& ıaıar ut.ark• lu&bab&tm te-••• AmttiliD& P'I ..,.._ p1ıa m•d. 
'l'Brldı9 ._.... diyen artan fenaWdann bir k1lmı köyHlııün elinde bulwıdu&u llibl, dl&'er deleri fiyaUarmı• hiçbir öıçUye aıt. ı,, il il ı 

a.e)lk l'-M lrr. IT,OI lrr. da hudut:lamma geçerek )"f'Di ye- cıda maddeleri de 18tihaal ~rlertnden mayan ytlkae~ milyonlarca vatan _ 
1 
B ., a•• 

• 97ldt T.18 • K.00 • Df lllkıntrlar doğuruyor. henüz 0Jkmam11tı. Bu tıy• art11ları dqı ıztırap kaqıamda bıraktı. Bu - .. 
ı •Jldr' l.OO • 1.81 Harp ua.d*c;a mkmtılanmmn eıer makul denecek bir lııı.dde kalm1f manzara ile km-tiaıan hllkWnet,lııi& 
ı Qldr UI l.IO • ve dar1*1anmmn artacalını tabii oJaydJ, hot görmek mUınküıı ola bUtUn dikkati•oi bu muzlarip ktltle 

G•ıte)e ~ • g&l'mek 'ft qna göre hazırlanmak e&ktı. EvvelA. htlkQmet bile resmi t( etrafmda toplam&#& karu wrerek 
llftak swl ...._ llnnchr. BugUn ~etimizin rat)arlle böyle bir yol 'tutmuı bu • birçok içtimr,Jar akd tti Te bizi 

_____________ , karlrlqtılı llkmtrlar ve mahrumi. lunuyordu. Bu bareket. ç.ok dtl§tlk o hattalarca Uzerinde ı;alışmata mec. 

llALTA 
Harpten •onra ~nibaıtan 

İnfa edilecek 

"tler bqka memleketlere naza. lan köylll Y&§&Ylfmı kdmdıraca~ bur eden meıvzu, herkesi itPI eden 
nm Yok d~necek bdar azdır. OOn kadar, p&rtlmlzln Pl"lllSipler:fne de mevzu, pahalılık olmll§tur. 

Bera. 11 'f...li,,A..) - Kaltum, barp_ 
tıtıı acmra J'8Dlden 1111& edilmQf tÇin, 

!llg1Us bblnuı 10 mtııon ııı.uıs u. 
~ biz t.ahüatı kabQI ~tir • 

g~Oe yeni yeni tahditleri göz uygun gelecekti. K6yll'mtln kalkm • Halkın veı tüccarların elinde bulu . 
6nttnde bıı!undurmat, göı 6nlln ınası ytlreflmiz1 fer8Jılandıracaktı. nan gıda n:ıaddeleri pabaııııtına ge • 
de tutmak her vatandaııım bnrcu· Fakat maaleaef f'ıyatlar böyle makul lince, gıda maddeleri fjyatıarile her 
dU'l'. bir badde durmadı. BUtJds bqdön _ ll!Yden eV'Vel mUcadeleyt teıdlt et 

HARBiN tLK YD .. IABI dtlrüctl bir atlratle aldı,. J1lr(ldtl. K.il mek kararma vardık. Fakat kuvvet: 
NASR GF..Ç'l't? yon?arca fehlrliYf muap uçurumu,.· !erimizi herhangi ı-nlf blr ~ada 

Aıitadqlu! na atırüklemeğe ba§Jadr, ı....ı etmektense daha ziyade bu pa_ 
yakkabıyı da on ayda ikmal ede. 
ccğiz, 

1 v B~ _fırlayışın ~un ı.hını bufd3y-1 
• dıgcr maddelere ' tiki ;u .. k ı· ..: 

&ıiılon)'a atlaa bombalandı 
Ha'l'bin ilk yrlmJ az oot rahat AlelQmum gıda tıya,tlarmm artmL balılık kurban!armm bulunduğu aahı. 

geçirdik, çOnJd1 memleket an bar. amda bqlıca Amil ollôll buğday Te gı etrafmda toplamap karar verdik. 
larmda ithallt ve Dıracat nıal~an. da flyatlarmdaki ölçttaQa ytıkaeUıin. 

İı.mir, İstanbul ve Ankara şe
hirleri tevziin !Onuna bıralt?lmr~ 
tır. 

Yeni l" • "' · .... er o uu, Bö\"c o sa\d· Ü •• 
\'fd . "zum e ın ıgın da bunu takıp etmesi 

f;ondra: 11 '(A. A.)' - lngillz ba
'- &vveUerlne mensup uçaklar 
bnar ~ Sarilenya'da \iflşm~n 
'lıa?a alanlanna laanıız etmfııJcr. 
41fr. . 

HUBUBAT TEMiNt )IERET.ESf IDJZ az 9()'k boldu. Harbin fltinC!! dekı me.suijyeU yalnm; köylUye ytık - ZENGİN VE PABALILARIN 
ve bilhuea Uçllnctl yıJrnda yer yer lemek bittabi dotru deti!dir. VAZİYETi 
d&rlı1tlaı- binolundu. ÇOnkU harp Yüzde yirmi be§i. 10 gaıı içln lyt ır.aaıaen htlkO.met beyannamealnl . H~bubata gelince, geçen sene • 
dolaynıiyfe maı itlıal edU~memiııı sayılan bir fiyatla 1ıoplamafa karar huzurunuzda okurken "ltjzim çek n111 ılkbaharında ve ~·azın ilk gıın. 

l~zımdt,. Halbuki bunlaım fiyatJ 
c.ığerlcrıııe nazaran dii tile olm k. 
ta devam edivor a 

Zeytinyağı ·fi~·~tıarın ın mübali 
rah ftrlanının "'Ünahı .. • i 

Ameı·. aı~ , auacı 
-- (Jlat&araf.ı ı laal •Jfada> 

Geıı.eral, bar.na ıunlan IÔ)'1.e • 
'2iitir: 

"BO,yUık bir muharebe kazan • 
drk diyeeek delilim. Bu adamJa. 
rı. aıbdqJanmız olarak ,ellkki 
t~ Şimdi yapılacak rey va
liyeti intizama aokmaktir. Onlar, 
tıamuslannı korumak için bizimle 
Qarpıştdar • 
(EZAY1BDE RA\•A TEHLtıaı:S1 

VERiLDi 
Bera, 11 (A.A.) - Dlln tut 

17,15 de, Cezayir ıthrin:le ha,•a 
tehlike iıareti veritmiııı fabt hiç. 
bir b<mba atıJmamı§tır. 
ORANIN tŞOAl.:tNE INGIUZ 

OONANMAST DA İŞTİRAK ETJ'I 
Benı, 11 (A.A.) - Oran §ehri. 

ilin igal har~:tetine İngiliz do
nanmamnm da iştirak etti;!i öğre. 
niJmdrtedir. 

lngiıtz hava kuvvetlerin,. men. 
"up uc:aklar, dumıadan bu blSlge 
Jıerinde keşif UÇU§lan yat'lllakta
d ?'la.r. 

AMİR\ L DARLANIN 
!tİSAFtRETt 

Bem, 11 (A.A.) -Amiral Dar. 
lan, Amerikan kumandanınm mi. 
afiri ol.arak gösterılmelı:tedlr. 

Diln, öfleden eonra, Amerika 
h kumandan Fransız Amiralini zi
ya.ret etmiştir. 

TUNUS M'VDAFAASI 
Bem, 11 (A.A.) - Franııadan 

alınan haberlere göre, Tunuea 
k&r11 hiçbir hareket olmmn11tır. 
General BarTet'fn ~mıinde bu1u • 
nan Franm kuvvetleri, Mareşal 
J>eteltin emri muefbin('e, mOdafaa 
için hazır buulnmaırtadırlar. 
INOtLtz OAZETELERINF GÖRE 

TUNUS.o\ G1RIJ,DI 
Benı, 11 (A.A.) - Akfunki 

Londra gazeteleri, Amerikan kuv. 
"'ctleıiııin Tunus eyiletine girdik.. 
lerini ve dofu atilmmetinde iler
Jt'(fllrterfnf yumaktadt!'lar. 

P'akat, bu haberi, henlb; ne VL 
il ne de ~n umum1 lı:arar
glh? teyid etmiştir. 
kAZABLANKA TESLhl OLDU 
Benı, 11 (AA.) - Son c!nkıta,

l!a aldlfmuz bir haber, Kuablan. 
ka teh.tinin :Ameri1rahlara teslim 
Oldufund ~tedir. 

Pran.mlar, Agadir fit lıfococto. 
ta ubr Cltaı'ddıfı ~ ba 
bed.t tıelmp et:mıettedirln. 

AMERiKAN BARldn! 
NAZIBUGDON n:BUGI 

Va,IDgton, 11 (A.A'..) -Rami· 
)e NUll'bir. din ISl!eden 80Dra 
~ tıeb1J1 DelNlmlltır .. Bu tebJif. 
""C t&.Yte ~= 

-&imd ~ bl'& tiarekl. 
&, m4ltaftlılt "'hıbreterlntn icra· 
• enumaa c_. ıtehrlftde cıar
~ur. K'.lllllanmm, tehlnfe IJf 
~lmlllllaTdır .. l'rallllS ~
~ n IWDIP!!ıb°etle haJJan mesai 
~lilf ..,,.el'"DeldiJ'. fngi)\! uc;a.k. 
-.._ ~. lt&fellnde h&'ftDDI 

,_. tdniD etmeıkte~er. 
fntrfUs f'lkıllll ile 12 inci Amerl

ta.ı DOlilen ntosu Te Mıerftan 
donumma aeaklan farafmaan Cfes
ltltJenen :AinerHcan kıtatan, Oran'ı 
'11'letmffleri!lr. 
lİnerlhll' tunltlterl, ~anb1anra 

~lnift'! ııııhl1 tioyunca Fransır 
~ellft tihttklerinln mukavemetini 
~)ftli lit' mlt[yasta hrmıtlaritır, 
j·ransız!arm Jean Barf rırhJm, 
l1111n(Ja tılmer içindedir. Deniz 
~~ti~ •hlldelrl oritmıun kuncf-
-.zrtnf iJesıfeJdemektetffrler 

San, FeC!ala "Ye Mehdi•· elfmlıite
lflr. 

difer taraftan bUyOk bir orduyu verdtttmız günlerde. tehirlerin buğ. mekte oldtJ#umuz darlık umuml ız • lerinde büyük bir hububat ııkıntr
hazrr bulundutmak zarureti Df!I dayı gtlntl gtlnUne, matı .saatine zor tı abm bir parçasıdır ve çoğalmu~ ıı içinde b•ılunuyorduk. Bu vazi. 
amcta isWtlal ualmıt ve buna mu Y~tlılyordu. Anbwlarmmd& da hlc lt:kAn haricinde değlldlr, böyle ol Yet karşı"ında şu tedbirlere bar 

t' • .,. . •ıU 1§ n 
ıcar.et~ni yapan mahdut in11an!a. 

ra aıttır. Ve ''c't'diklcri sfü:e raf
mcn bu fenalığı y;ıpmı·l~rd!r, Bıı. 
mı a.,ıa .. unutml)ac:tğız. Ya~ buh. 
ranmı oulem~k ifin şu t~.ıw.!rJ • 
ald•· 11uı orı 

kabıl istihllk çofabnışur. 1 bır atok mevcut cMC:ildi. Ba Tutyeti 1 makla beraber azalt.mata çalı~aca • vurduk: 
Bu vuiyetler içinde Ref"'ık Say gözönllııde tutarak o ıtın tçln her tız, deml§tik. Keza ayni beyannam; A - İngiliz ve Amtrikahlar • 

dam htDdmıeti, fiyatlann ve muh. ttlrlll hububat alıf -nrl§lnl yuak •t. de ~ngin ve paralı adamlar iÇjn bir dan hub.ıbat i&tedik, 
tdrirlerin mücadele edilecek ~r mekte tereddüt etmedik. Bu yaak meaele mevcut deği!dir, köylU tıafı B - Hariçten tedarik edilecek 
cııaur oldl*lannı göz önünde tut. ıehlrlere hubllb&t 1nmalDe " tmn. . - hububa tiçin her taraftan nakil 
tu ve böylece bir kararda'! diğ.-r laruı bealenmeeıne m&Dl olmakla kal cıdrr, amele ve esnafın bUyUk bı~ vasıtası aradık 
bir karan. geçilettk memlelrd d~ madJ, ytlzde yfrml beılerle biriktir - kıamı yevmiyelerini yeni ıarUara C - Yüzde. 25 ler ka~Jrrnı nl-
hiUnde birook mallara el konmağa diflmis •toklann d& •rtmete bafladı uydurmuılardlr.,. dlyerek dikkatimi . drk .. 
kadar gidildi. Mlkadele kararlan dliDU gördtlk. O kadar k1 biuat zl dar ve sabit gelfrll bir aabada bu. İngiliz ve Amerjka aetirıeri tara. 
aldı. ll'akat bunJar matlup netice- buğday aahiplerbıbı bll• ucus olduğu lunan t.naanlara tevcih ıuzumunu iZ • tından vaadedilen 15 er bin tonluk 
yf vemıedi. için p1J&8&4an ekmek tedar:ikjııe bal. har etmi§ btılunuyorduk. buğdaylar getirilip teslim edtldL 1n 

Dahilde nımnt fiyatlarla baZT ladıkl&rml ~QJ'duk. Ordumwı •• ıca. Bu defa halktan olaun, memurdan gfllzrer ayrıca 7800 ton arpa vaadet_ 

Devletin muam~le vergjsf ola
l'llk ~~ıtkt!l olduğu yüzde 1:? S 
fergı)ı aynen yağ olarak P. laeağı
nr, .bu Jlyihavı yekında tak:!inı 
etmı, olacağız. 

Bu yo)cb.n eJinıize 1 • S milvo:1 
kilo yağ gıcçcceğini ümit ~diyo~. 
Bu yaflan elde tutarak birnı ev. 
Yel de aöylrdiğim giı,: ı .ı;oo.noo 
uUfueluk dar ve sabit ~eli?'li va. 
tanda~lan yağ ukıntı•ındttıı kur. 
tsrmağa c;ah•acağız. 

mallan bulmak inıklnm bir hale ra gtlnlerimls ıçlll .bUlrl&m&kt& oldu. olsun dar ve ae.blt gelirli afleleri pa toler ve bunun yarısından taaluını 
geldi ve memleket dahilinde bir ğumwı •tokl&rm 7U or:tumda ert. • halılıfm ytlkUnden mtlmkUn olduğı~ teslim ettiler. Amerikada aynca 15 
karabonıa. tetekkUI ttti. Bu vaz1.. ınete befl•m•• bi8 t'9llp dtlftlrdtl. kadar JA.znn olduğu karar ve kana bin tondan !azla olarak icar ve iare 
yet karıpsmda hepimis kendi ken X.•le)'l bir bre daba dllftlDdtlk. aUne bir kere daha Yaaıl olduk. Vazj: kanununa göre 6 bin ton butdayı da 
dimiZe sormap başladılı:: Al&c&ğlmm eımec!an hububat a1Jt yeti daha :yakmdan tetkik ettik. ~r ha emrimlae hazır buJunduruyor. BI; 

- Acaba bu laınıtar bic; delil- nrl§Inı •rbeat ilin etmekte gene dllk k1 Ttlrkiyede 10 binden fazla nU · vapurumuz bugünlerde bunu •imal& 
se. bazdan ahıımamıl]I oluydr da- mahzur stirdtlk n bana oa.re aradıııt fualu ıehirlerde oturanlarm miktar~ gidecektir. 

şuı:a nsıcu:sı 

ba iYi olmaz mzyctı? Bu çareyi beledi)'elerl muvakkaten 2,260,000 ki§idir. Bundan İstanbul, Amerikan ve lııgiUs yardmımıD 
f§te bu cereyaıım dohll]ltığı Vt Iıe sokmakla bulabilecetfmisl Omlt Ankara v İzmir dll§ilrülUree 1,660.000 bundan aonı"& da devam edecetfıııe j.. 

canlandığı g8nlerde yeni hUıd\ • ettik. kiti kalır, Buna normal artl§ nlabet nanıyoruz, Nakil vuıtalannın tedarl 
met, fıs başma ı-ec;ti. Alınan ll:ı. BF.LEDİYELERE VERtLl!N lerl de katılıraa 1,800,000 nutuı eder: ki için her trafta ve her yerde ıa.: 
rarlarm bfr lmmtDJ kaldtrdt, l)i:- SALAlllYJ.'T / !jyete ba§ladık. Portekiz llmanlarm 
krammt defiştirdi ve ta•Lik!ni Belediyelere verdltimi• bu TUiie BtlYl"IK ŞF.RbU.ERE GELİNCE daki vapurları almak te~bbl181lmui 
gnrdU~Uz yeni kararlar aldı. nln bqanlabllmeel lÇiD bunlara ye; •~- Portekiz hllk1lmetlniD muvafakat Ankara, .IBl4nbul ve İzmir ıc.. 

Re!ml v~ baust fabnkalan bir- yer krediler açtırdık. Ve aynı za.. h. etmemesi yüzünden netlc .. i• k&ldt ırlerine gelince bunların nüfusu ı 
Jettlrdi ve bunlar enl81na y•r.ı' fab manda. muayyen tatjhlerde artık ken aveçle vapur tedariki kODUflll&lan. " _ nu 1,100.000 kiŞi olarak tahmin 
rı"kalar illve etti. M'•mk~•timı·· dilerlne hububat nl'e'llllyecel'bnizi mız devam ediyoruz. J'akat bıml&mı 

• A., ettik. Bu miktardan 500 • 600 
zln ba'lrca gıdaar olmak it.ıban"y'- bildlrdik. mtı.ııbet bir netıceye varacağına eml.D 

K"' bin ki§iYi yardmıdan ve buna ib- ı 
memleketi eaı ~ "'~,-,1e .. l'I Bundan mnra ~ tıeıecl,i7e "78~ maana ~ ~ et- o mak maalesef mümkün rörtllm\1. 
t~ ed~n ilUbılbat 'fiald!Fıri'dıı lftıld&J' amlıul •71bıa felQl'lm9 H,,; tiJr. YM'dlm ecHJmeai J1aa selen ,or, ~dül. Paaama ,....ıan. 
llfı 25 karannt aJdlk. Bunlırla hem cum etti " her ;yerde bir flJ'at 71' vatandaılann yekOnu 400 bini llO. am •tın almmuı da .bentls mU.bet 
ol'dmmuıon ve hem b!l.vilk ••hı"r•l. l\Ifı b8fl&dı. Beledfyelertn tek .. ,.; •• m. bir ııaflıaya girmedi. 

, .. ~ 11 .... , 600 bini ~ tehirlerde, di. Frana u 
rimiıin fa~ini emnivet altma kendi tehirleri lCin •tok yapmaktı. ier 600 bini de t1ç bUyük şehri- a e :apılıarjplertn mal6matı 
ve tanzim aatı~ın ida~ kararla. Bu J&rlf bir ttlrltl durmadı .,.. fiyat. mizde bulunduğunu tesbit ettik. altında yapılan bam Framm npurıa.. 
mı· R1drlr. tar m11b&lll&JI rakamlara dratı. ._ B rınm tara!ımmcıan klralaıımaa mtl 

ALINAN Kı\RARLARJN ADIJ,\. 
NE OLMASINA ÇAUŞILDI 

ArkadqlarJ 
Herhangi bir karan alırken kara 

rm aynca &dil olmaa lbmıdır. Te~ 
rar ediyorum. bi• bu 701da kontrol 
kararlan alırken çok mWıJaı olan bu. 
keyfiyeti daima cözönllllde tuttuk n 
dalma tutaca,tm. Bu kararlardan do. 
tan y(lklln mU.tehllk ve mtlsta.b811 
lerln .. 1ııu Ud unnrdıan terekkUP 
eden n.tandaf)ar aıumd& &da&ne 
t;alufmidlr. 
~mlekete selen itııal&t mal1a.rl • 

JUD fiJ&tJan tlserblde maalNllf la&k,tm 
olamadık. fiyat kararlanmııan J11kll 
daha slJ&de çltt4:1Je J100enmekte 
deftm etmlftl. Bu 701da deftm et. 
le)'dl ıabus 1ıaırmımJan 1Jlm Jıtm 
ptlrmekl• JrabmJac&ktık,18Wıal&tm 
GOk aaltmuı &tbt "'1Jtlk bil' tellllke 
De da k&rfl kafl!Y& kalacaktık. 

Bunun tein m111tah8Werln alınterl 
mıMullerllıl mtlbalAl&J& .kapılm&Uı., 
mı deler ftJ&t verllme•lDl temin et. 
tik. 

Oteden.berı, birçok yuıcslanmm, 
iraJUbıtlll dertlerlnl azaltmak lçln ya 
Sdar Ye fllrler J&Z&l'lardl. Gari.Ptlr kİ 
k&,yltlntln bu lloyclan dfter boya yU,, 
Zlllıtln gWdqil &ilDkrdo bu 1evlnce 
Jftlrak edecek yazılar çıkmadı. Bunu 
çOktan k6ylQ beklemektedir. 

J.ltFrLARJN ALAB1LDtGtNE 
YCK8ELMESINDEKI 

ASIL AM1L 
Ar.kadattarı 
Bundan 80nr& da alınacak karar • 

larda en çok arayacafımıs Cihet yt1 
kün t&bim kabiliyeti o!muıdır: 

Neteklm bugüne kadar aldığımız 
Ye muhatasa ettitlmi& kararların hiç 
lblrtnde tatbik noktasından bir kuıur 
olmamııtır. Hububat ve plrlnçeki 
ytlzdelert te&llm almaktadlz. Bunun. 
la beraber hedetlmiz1n diğer mtlhlm 
cepbealn1 tefkU •den normal tlJ&t& 
kaYUflll&k tlmldl maaıeeef 11Uya dUt
ttl. ÇDnldl her 191• ratmen bqlıca 
ız4um otan bubllbat tlyatlars aldı, 
JOrtldO. Onu takiben diler pda mad 
delerf fevkalA.de pabalılaıtı. O itada; 
kJ bugün bunların bir JmmJıım fiyatı, 
dllnktı kara pazar ~ya.Uarmı seride 
blrakmıı bir halded!l'. 

rlftL u rabmm, herhalde hüi.kate &akereleri katı ve mtı.bet bir _, : 
lhtiklr J&bmı bir llllldlD fnhlAn çok yakın olduğu kanaatindeyiz. haya intikal latldadını cö•t•rmJotL 

Şimdi en mühim meıele pah!lb· F k altmda delildir. Bu ı.fn bir cepheli hk a at maaleaet 80n hA.diMlerf1a bu 
dir. lldnct bir cepheef de bu l§ID ıtar tan en fazla muztanp olan hal. ~im1ze bUyllk zarar vermeat ihtlmall 

kın birer bi~r teFbiti idi. İ!k na. k ve ZILl'&ft Ue allkası olmI)'an beledi. rd uvvetlldir. Eeaaen bUtlin henpları _ 
za a milşal-..ede ettiğimiz bazı 

Yeıe...:-ı.t .. bil i"' "--ramıyacağuıı k mızı yardımların yapumamuı ve va 
·~ !H ...._ olaybklar c.sa.retinrizi arttırdı • -.nn--~:... obnamızdlr. Bir tlçOnell · pur bulunmamaaı Uzıerıne yaptık. 

•" OllUf Gördilk ki umumt bUtçeden maa• 
cepben de her 19ye ratmen bisJ. bU,. " Bundan dolayı hlsaedece1tmla bUyWl 

a}anlarm miktan 110 bindir; c;o-
ytlk ft mtlltbet bir netice- yakl&§. -·"- • • .n bcra.b ıztırap mevcut değilcıfr. 

-1- ıı:u:ıı.lan,..e er '500 bin, yetim 
tıl"llUf olmutdır. Çllnktl bugUn elL ciuJ ve mUtekaidlerin yekfınu da Yüzde 26 lerle eijaılae biç detuM 
m1sde biç bir aman malik oımadıtr., 60 bin ve bunlann çoğu tek nüfus 1,6 milyon ton bubub:ı.t geçeceğfn1 tl • 
mm blly11k bir hububat atoıcumuz olduk1anndan yektknunu 100 bin mit ecljyorduk. Evdeki pazar Ç&rfly& 

mneatur n aıu •Jede blltllıı korku_ olarak kabul ettik. Bundan sonra uymadı ve neticede &ördUk kl 600 b1ıı 
larnus san otmuııur. mahallt ida.rdc'rle belediye ve mOl tonu .zor buldu, Bu netice, ı-tatl8Uk 

ArJrad&flarl hak blltÇ!lerden ilcretli v~ya ma- rakamlarının mllballğam del'ıldl. Su 
9 göbek anuau ayabllenlere Ui1 Bşlı olanla.rr 140 bin olarak bul. b&fılarmuı pek tabii olarak çltt0i7f 

di)'orlar, Bizim tanıdllmm. aalet duk. Kan ve c;oeuklariyle beraber korumak arzusundan Uerı geliyordu, 
ruld uaıet....ıı-, lı:t o da ..... ven........ 700 ~:.. ka.bu Halen köylü yll.zde 25 Jerlnl bl&l 

.... ~ -1-rı.-e• uıu 1 ettik. Böylece utı'lU. 
mm lflerl acık " temls bir ytırekle mf olarnk yanhma muhta~ olanla- memnun edecek tarzda ödemektedir. 
orta•a döldllmealnf emreder. -'-"' 1600 000 Son birkac ay içinde baricten 60 bin 

-1 nn YCAununu . . olarak tes t 
Onun için bugllıı)d1 flJ&t ytlklellfin l:it ettik. Bunun i~nclen 1.300.(\0(' ona yakın bug"day getirttik. Burtln 

de h11kQmetln h1uea1 bulund .. ..,, • k" • • • d'd hububat aıkmtımızı kıamen teWf ._ _.. 1~1n1n şım ı en tesbit edilmiş d k 
nu aGylerken duydutum uıtır•bm olduğunu gördük ve sevindiJt. ece bir halde laek de !jyat manev. 
:yıuımda huauat bir bas duymakta • ralarına mani olacak bir halde defi. 

Diı!'cr 300 • 400 bin n 1lfustan Uz. Fil k yım. Bu eözlertmı bizim hakiki asa. va i elimizdeki kararla plya 
ibaret ve haJktrın olanlnnn te.,b'ı. aa Ud let kaidelerlmize unıın telA.kkl bu. d ya m abale etmi§ olsaydık plya 

yuracakltnı:z. ti için e vilayetlere ve bel~cliye- aada geçici blr aaıA.h yaratab;llrdil<: 

V AKt OLDUGU SOl'LF.NF-S 
SUtısTblı\LLEB {,~iNDE 

DiKKATLE DURUJ..Mı\KTADffi 
Arkadaşlar! 

B.i.llyoruz ki tahditler muvakkat 
tedbirlerdir. Ve bubram nflam ve 
katı olarak ancak iatihu.11 arttırmak 
la yenebiliriz. Bugtlııldl mUballğalı 

fiyatlar köyltlmüzU toprağa bağla_ 

!ml§tır ve bu aene köyltlmtl.I her • 
neden fazla ekim faaliyetine koyuL 
m\lltur. Biz bu taaUyete muhtaç köy. 
lllye 30 bin ton tohumluk verl!H!k .au 
retlle iştirak ettik. Devlet zeriyaı 

da armaktadır. Böylece bu aene ge 
çen aeneki l.atlhaalln ytlzde ytlz fS.Z: 
lasmı elde edeceğimizi ümit ediyoruz. 

lere tamimler yazdık. Fakt bu stokumuzu daha kara günler 
Böylece bir taPRftan bunları va için aaklamağa karar verdjk. Hariç. 

parat dar ve !'al-it gelirli v.ıt~n ten buğday gelmez ve tedarik edemez 
da .. Jara yardmı. sahasını c;i1erken Ye diğer thtlyaçlarla kartı kar§lya 
aifer taraftan buntara ne kadar kalacak olursak en cert tedbirlere 
ve nasıl ~arclnn yapabileceğimizi ba§VUrmaktan asla çekjnmlyeceğiz. 
araştmnag:ı başladık. Vu·J oldu Bu l.~ mjlyonıa, dar ve nblf gellrll 
ğumuz kararlar ~)ardır: - vatanda§lan ula sıkıntıya dllşUrml. 

1 - El~lik kumaş ve aya](. yeoetız. 
kabı, 2 - Hububat, 3 - Bulğur 
4 - Pirine;. 5 - Yağ, 6 - Şe.' 
ker, 7 - Kumaş, 8 - Kömür, 
9 - Varlık ve'rgisi. 

Bl'LGUR 

Elbiselik kumaş ve ayakkabı: 
Umumi muvazene ve mfilhnk 

bütçeler, hususi idare ve beteJive 
!erle iktr.nrU devlet te~~klilJ~~e • 
140 liraya kada.r maaş alan?srrr 

kan ve keMi'erine birer clLiselik 
kumaş, bundan yukanlamıa da 
yalnız kendilerine bire!' kı1t elbi
selik kuma.-,. Umumi muvazene ve 
mnthak bütç~lerden 75 lir:ıdan az 
maaş alanlara aynca birer çift 
ayaldrabr verilecektir. Gettk 1ı:u. 
maşlar gerek ayakkal>ılan para. 

lıar ve 91Lbit gelil'Ji vatandaı'a. 
.ra çok ucuz fiyata bulğur vermek 
kararını aldtk. Dağıtacağm.:ı Lul· 
ğurun yekunu 15 • 16 miiyon ki· 
loyu aşacaktır. 5 nUft.shı b;r aile
ye ayda vasati 5 kilo bulrur vere 
ceğiz. 

PİRİNÇ 

Pirinci diğer hububatta olduğu 
gibi satın almalı:tayız. Bunun bir 
bmını ordnya bir kısmını da pa
hahlr'k ku!'banlanna delıtmak ır._ 
ranndaftt. 

YAG 

Keveudcretı tamamen bllkamet • 
Unde bulunmaııına rağmen teker ı,f 
14\emlekette aerl adrm!arla bir lMalı. 
raııa dofru koım ktsdır. TtlrldJffe 
l8tibllk miktarı aon •enelerde 100 
ınllyon kiloyu geçmt§tir. Keza ııa •· 
ııe kbyltlmtızUn eline bolca para seç. 
illinden bu miktarı çok •l&C&lt mu_ 
.bak.katır. Buna mukabil ıellıer malı,, 
IUltlmtlzlhı bu aene lSO milyon kilo 
1U bulmumr AdetA memnunjyetı,İ 
kartılanıeaıc bir netıce sayıyoruz. 
Hariçten ıeker ı;etlrilmesı. imkan 
1ar1 da sua ıwctikorllOl'..,.......r 
8a f&l'tlar tçlnde pkerl .. kili l'ibl 
•rlııNt ft .. ki fiY•tıa Rrbe•t brrL 
Mcak olunak bir batta tçinde ha• 
llll&r lota bile 19ker bulm•k fm1canm; 
elden ka.cn'm.11 olacatız. 
HUHımet, bu bakikatlerj .,..,....._ 

de tutarak muhakkak bir lıuJnıaar a. 
ı.mete çalrwmaktadlr, ı.eoo.ooo ,.. 
tandaf& bu&11nkU fiyatla her a,. ~ 
batma eoo gram teker verıeoetts. 
Aynca her 100 kilo pancar ıetb'ea 
köy1Uye de, birer kilo ıektt vermek 
llıtiyorus. Bundan sonra gerıye ka 
lan miktar 80 milyon kilodur. Bu ık 
lbtfyacm ancak üçte birini te,kil •t. 
ınektedlr, Omıt ederiıZ kl ycrı bir ted. 
bir ne,retmek frraatını yakında bula. 
catız. 

KUMAŞ ns~ı 

Bqvekil bundan ıonra el ta. 
gihla.n lwllananlann ıllr'atl~ un 
ıın old1*lan, bir Ju,mın'n ucuz
ca aldrklan iplikleri sadect sat. 
malt suretiyle rahat ralıat geçin -
ciJklerini ve zengin oldukl:ı'!"Ir.ı ltu. 
laktan kulağa .slSylendiğini k:&) d:
derek k\Dıt'!f tevzi:ıtımn l'!'!lme. 
tini temin :ı;in daha tıral1ıo tak -
ıim ve tevzi usullerinin ir';ıl: "di. 
lcceğini ve l,600.000 \'<tı '! ı·ıla ;ı 
rıarasız verilı:n kumıı lıır hnr:ciml: 
ve sabit gclir"ilere de devl•t eii~
le knm~:oı d:ığ-rttln ~·ğım bi'<litıniııı 
dr. 

KOMVR JU.Sf:U·:~f 

Bqveltilıc.iz, bu &ene kv:nur ıto 
kunun geçen seneden 2 .. 0 ~İ?.ı ton 
ekaigi ıic 50 bin ton ol:Jn.;unu, 
Zougulua& mue56e;!elerıui& zarar. 
Ja çal.ıtıgını ve ounu kurta1mak 
ıçın koktıı.n maada diğer komfü 
c.ını· erine .ram ~apılaca~ını ve 
darıı.k vergi~ille 
iOO ınııyonu 1>uı.ın t~ıı.a v.ıldekl para. 
Dm bir kamını gerl)'e almak mllm • 
klln olacağUU, darlık verglaı verecek. 
teri n tllccariar, aenelik aıdıklan kira 
mecmuu 2600 lirayı aııtnlar olae&ğmı 
bllyWl ;JftÇilerden ıııcbır tıine halel 
pt,lrmedeD 600 ijra verebileceklerin 
de bu mükellefiyet altında buJunaca. 
tını .Oylemif •• bu h118U.1tald ~L 
UJU"lll da 7akmda mecliM t&kdiırı 
ecleCeliDI bildirerek 81Salerin1 ıöyle bl 
ttna11tlr: . 

ZA.Y! - 931 aenetinde Kadır. 
ta l&olmlundaa allllll oldujum 
~i kaybettim. Yenisini 
~aatmıdan hillmatl yoktur. 

iN .... Cemal 0.Uc-1 

Hububat, tereyağı ve et gibi gıda 
maddeleri ttyatlarmm artıpda. muıı. 
tülr dull..ı.rtn tellrl J'OlıtUr. :Ve,. 

Harp yıllarmm vatan çocuklann • 
dan beklediği fedakArlıtı en iyi an. 
Jayan memurlarnma olmunur. Bil _ 
ytlk m&hrumiyetlere katlanan bu 
kUtıe çok iyi çaupnlar olduğu gibi 
fena. çallpnlar da olmuıtur. tyı çalJ.. 
f&Dları mtlkA.fatıaDdlracaltnm sibi 
fena çalpnları da caalandrmak lÇin 
dalı& dikkatli olacatm. Devlet eliyle 
yapıl.an lA.lltik, benzin, çlmeııto teni 
atmda vaki oldu&u ııG)'lenen suliatl : 
mallert. bertaraf etmek 1Çfn al&kadar 
vekAletterin dtkkatıerı 1ııu mevzular 
tlzeriııde toplanq bulunu)'Or, 

aını vereceğiz. Bu e1Y'9la'I' ı8r'atle Bugtln memlekette meveat olın 
hanrlanmaktadrr. Tevzi ve tabim 181 buhranı p sulp ve -yerli&. 
lıeri için talimatnameleri yapılm1' dir. Daba dtJn memlelı:ctte ebem
tır. A)'Bttabr Ye diler tenfata mb'etli bir seytinyalt atonann 
iki ay !k>nra ba,tıyuap. bntundufunu herkes bfUyordu. 

Edr.ek Jrınnaıtanıaı tlG udJ. ""'- B6yle oldufıı halde -.ytinyq. fi· 
Chn tnımaelanm llelrf9 ·~ •e "- ..... ..., ""'"'"hı- ~, .. ,., 

"- Bıt .kararlarlD aıunU&kiyetıe 
tatbik edilecelille inaıuyorum. Çünklt 
•tanımımı bugUnktl çocukları b4L. 
,ak IU aMUıa ooauıarü, '11*!1 
J&lnnı bOytlk bir nealjn çocuklart de.. 
IU, btlJllk dllpHnJan 7eMa 1'iıc MI 
1tnta'lleB~... • 
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Ebedi Şef'in askerlik hayatı 
(Ba~tarafı i ündi.le) 

frlJ•it• efüyor. Kanaat ge~irl!iyor 
ki 1stnııbulda yapılncak lıkbir 5eY 
)OJ(tUJ'. O ;;Unlcte ait ihti~a.;·)arını 
kenditi. ıYöyle an!atır: 

l lıiriylc ifa.de etti. Sathı miiduıaa 
fikri yeni mürlafaı:ı. tam:imatına 

j e~as olmur:ıtur. Arfti< müdafaa 
hatI::m yoktur. Müdafaa ~alıaiarı 
,-ardır. 

Ynnan ordusu Sakar3 :ı. mulıare_ 
besinde çok kan za.yi etti Vf' har· 
bin gayeürtifa nckta~mı !:ok~r) a 

1 
muharebesl esna!.mdil Cmıılıarebl' · 
nin 8. giinii) geçti, JUıılıar~lıcuın 

1 8. gününden itibaren lfü~manın 
taarnı:ı lruc1reti cr:.meğe b:ıı:laı1ı, 

lstanbul Defterdarlığından: 
Dasya No. Ciruıl 

51217/1114/:321 

F.2/S24 

Mecjdiy&köyll.nde 12 pafta. 84 ada, 9 par. 
sııı No, h DCO metre murabbaı arsa 
KadıkoyUnde ZUhtUpaşa mahallesinin 
Bağdat caddesinde eski 14.U mükerrer 
yeni 76, 76/1 No. lı 267 ada, 82 parsel 
199,82 metre murabbaı ar.sa. 

fil217 /1114/62 Mccldiycköyündı? 4 pafta, 41 ada., 8 parsel 
No. lı lti!l4 meLre murabbaı a.rsa. 

5:510ll/5'>113 Boğa.ziçınde BUyUkdcre Kuyu sokağında. 
eaui 8 yeni 14 No, u 57,50 metre murab. 
haı arsa. 

til217 tlll1, 61 Mt:Cid1yekciyl1ndc 4 pafta, 41 ada, 7 parsel 
:i:";"c, 1ı 8~ metre murabbaı usa. 

521 i5/73f Beyoğlımdr. eski Turşucu yeni SUt;!Uce ına. 
.adlcsının Tata.roğlu sokağında. eski ve 
y.:nl l..5 N.o lı 99,36 metrP murabbaı a.rııP. 

s 

168 

1198.92 9() 

180 u 

2295.80.A183 . 

80 3 

"İstanbul eı·babı hamivetince 
nıuhtelif namlar altnıd:ır. ıırogr:ıın 
Jar ve fırJ.ıa.lar teşl,iı o)uıı;nak su 
retiylc ~ısrci balacı arannın? f!lrdı. -
Rımlarm her hbfoi ayn eyn l!>t 
ı,;ı. ettim. ıı;,.biri bir km' eti 
ti! ·fdire~·I! i.,;tinml c-~"''~·ım?u. fli. 
nMnıı.elyh hiçbir t~5riki rne:.•!· 
den bir netke beltlf'meıliın. Ru\' 
n~i teyidiyeoin doğrudan doii"ı ıı;rn 
nıillct olccıığı kımua ti bcnıJe 11el' 
twn<'tliytli. 

f t.anbuldıı eerey;'n eclen e.h\ ;t! 
den. :ırapılan te~ebhilı.leıd<..n, ~H
h!l"a vaziyetin \'ııhanıet ''e fec:ı. 
atindıtn milletin h:ıJJeri yı'itl•. h 
hmbulda otuı-up mmoti h ... b~rdar 
e1mek imkanı de kalmnmfo;tı, mna 
enaı'-',-h yapıla(·nk l'eYin f..;f'lnhuJ. 
tl:trı t;'lktp mmetan İ<'ine ~lrınelt \'P 

Orfl ıfa. ı;-ahsm:\li olıluğun;ı kıırnr 

\·erdim. E•ıoun -.ıırcti İ<•rasmr dii 
<-iind\ijtüm ve ba?.1 arkaC1'l~larla 
nıiinıkere ettlitim Frr1clıı~·dr l<i, !"ıü. 
Mim et lıeni ordıı miif et;~İ olarak 
ı\na'1oluya !!'İlnclprf'lP.~İ f,.idif -;t_ 
H. Ru tcJdjfj dHlınl m:t~lmem . 
nuniye kabul ettim.,, 

rindeki ordu miifettiı,liği sıfat ,.c 
sa.laiıi~·etindt:n de i"'tirnde ef!err.ık 
bu DQJd,adau i~ ba~hyor ve az :ı:a
mnnda. bu maksat hasıl ol!lyor. Fa.. 
knt ta.kip ettiği mesai tarzı İs. 
tanbıı)da mn1fım olunca ln~nd'~ini 
Iı:-tanbula. da\'et ecliyorhır. llu lla. 
vete ~cabet r.tm:yor ve millet yo_ 
hındll daha seı·best çalıŞ<lhi'ır.ek 
için a.o;:catl!!iten istifa. eajynr, Her 
birini bir suvat; m(!yda111tı.d:ı, bir 
murnffalHyetın remzi olara~< altlı 
ğı rütbelerini, asd en büyi.il: riit· 
h•ye, miUl!t rehberi ''l' millet feılc>. 
i~j olnrnk ı:-alr~mn'• rütbo~inc er
m~k lir.ere feda ediyor. 

Ve lı,tE' hundan sonra yıı1nı·ı 
Türl<'~·enin lleğ:ı bütiiıı <liiny:;nın 
en in<'e teferı"Jntma lı:ıdar bildiği 
Tür)( istildfıl mikadeJriniz i:ıa~Jıı. 
llU"'~Tl" 

dı, ı~met Pa5a, esas grupu çifte 
kusatmad:ın kurtarmak i~;11, l;; 
temmuzda mnlınreberi kMC'd~rPk 
ı·it'ate kamr verdi. .~Jütral:ip ~iin 
leıtle ordn t:slıişehir s:uınl \'e ce. 
uubonda topfaı>nıı"tı. . mismaıı 
SPyitgazi mmte'ka~ında JıiHıiın ol 
nın"I Türl< ordusıınıın Anl<nrnya 
<loiru olan mm•asala Iınttını t~h 
dit eiliyor<1u. Orılu şi:m.•Je utıı
mak telı:il<e~ine ınnrttzdu. "\Tishet
tıiz şartlar aJtmda gnyri mi~ıni 
lıir muharebeye denm etmek 
Türk orclu::.unun imh~siylP. nefrcP. 
lenebilirdi. Tı-kr:Jr mauena hiirri 
,·etini kazanmak idn rHi~m~mhrn 
~rayr· e~mal:tan lıaşka ~a'l'e yoktu. 
/l tıttllrk 18 tenınz<:ıt orclunuıı ( ~:ı. 
trnrya) gerisine rekilmcsini em. 
retti. 

12 eyliıJdo Tijrk mukabil ta'.lnı11u 
il~ ric•:ıt etmeğe lmşladı. "(Ank:ı· 
ra) d:uı 50 Idlometre mec,aferle''. 
l'unanlılıır 11~ ... kişeJıir • Afyon) 
demi'ryolunun hemen şarlnntlal<i 
ba5lagıç mevzilerine lmdıır ~:kil 
meğe mecbur oldufa.r. 

19 eyfüı 1921 de Büy\ik l\lillet 
l\lecli"i: .Mrıstafa ll:emale fi:tzi un 
wmmı \e yeni Türk De,·letinin 
:Uii;,ür rUtbe~lni teveııt etti. 

Yukarda yıız:ı: gayrımenkuller 25,11.942 çarşamba gUnU saat 1' te Mil. 
ıt enııiı.k uıüdUrlü!!'ünde mtiteşckkiı komisyonda ayn ayrı ve açık arttırma. 
ile satılacaktrr. 1stek!llcr.n muvalcltat teminat makbuzları ve nüfus hUv:!
yet cUzdanlarile t"rllkte ihale saatinde komisyona ve fazla itthat için m1.lll 
emlO.k mlidUri.üı;.-unc m\lracaatıan. (1287) 

ANADOI.llYA GEÇİŞ 

- !tfuc;tafa Kemal YunAllh!ann t·1.. 
mjre e:irdlhleri Jı;tln 15 ffiıl'.\'1S 1910 
küçük l'e e<iki bir vaıııırla Ve mni 
Ye~iyfe birlikte lstıınboltJıu:ı Sam: 
suna (,'ıkl~·or Ve derhnl .\mtı•ya To 
kat, Si'\-a!! mıntakafannda foıtliye. 
te başlıyor ,.c biitün Annı.lolu ile 
tidi muhabereye _giri~iyor. 

Atatürkün bnnılan son:-aki fa_ 
ıliy~tleri bUtlln ve!'li!tefariyle bir 
'mte büviik nutkım<'la etraflrra. 
ınlalıld;ğf için l>iz bn bi;•;'Je;r<lfta 
sııln" esas ı.-0ktaları belfrtccn~iı: 

ASKERL1Krn.N 1ST1F.\. 

.\~nitı'dıl!ct "atrrl:lr. Atatfirl•iin 
ı·ehberli'ği altında nı.tnnı lıiirri~· (• t 
Yt! isi:"...ıJalioc .kıt\.'U~turan istildiıJ 
mücarlelem:zden krc:;a notl~rdr:-: 

A tatiirl< içeridc'icj ,.c lı5:ımln '•İ 
d 1i..,ınan?arn luırşı mırvaflak olmn:ı 
azmindeydi. Bu;ı~an yıınma!, idn 
ile ~are: Siyıı .. et, ~lmlcP.y5 \'e 
te~~Hattı. 

1':!atu~1•ün 1ııtikal h~rlJini ı.-e'k 
•:c iclııre9İ, mllcndeleuin l1t>r saf. 
hasmda, ır;i)'asctin, ıı.e\·lml<'ey~İfı 
n te~ldlfttm muannm ~al tYe M. 
llim olacak surette nasıl lmllan:1° 
tlığmıı dair t:ırihe cJer~fir. 

Atatiirkün l<>tildiıJ hnrbindei;i 
11l!nırun ana fi?iri' şuydu: l\nn•at 
nmYazen~si hasıl oluncaya katl:tr 
<t~'~fa.ma lıa.rbi vn ıniiılafan~ m:c1aıı 
1ıonra. Anadııiu iı:indf!ki d1i~mar, 
ırıa\'asc.lıı. hatlarınıhn ayırarak 
iml•:ı. etmek malır;::ıliyfe Jrn t'i ta. 
ar ruz, 

SAl\.\RYAYA normu 

nu manevraya (<:e,·krıkeyşi ih. 
tiy:ıri ric'at) denir. Bunu yııpabj]. 
msk j\··'.n C:flk biiyiik mane\'İ ce.:a._ 
ret lazunc!ır. T:ıriJıte ~eri manev 
r:ıy1 emir v~ mu\':tffat.ıyetJP tathik 
-::!!en. seı·dnl'l:u lmlıa meycb ıt r•u 
h:trP.J.ıe~i ,Y3J>:.lD serC:aıJardan daha 
uıı tlirdir. 

SAKARYA ~1TJJJ . .\f:.ECF.St 

Sakarya mcy<lan ınuha.rc?ı~si 
'!'unan:rl:ı.ra 1'2!~J luıt'i n•tice h'V 
ıııl etmedi. Fa!<."lt l•:ıt'i neticeyi ha· 
zırlnllı, Kıl\'vetlcr arasında mu. 
\'aıcne hn-;tl oldo \'e Yunan ordu 
&unun taarruz 1mrlreti liat'i suret 
te Jmıldr. Yalnız mödafn.ai mutla~ 
kn ise h:çhir z~::.n l!edefleri'ııe 

Yunanlılar 14 ağu!ltostR. kat'i i .. a1 edemezdi 
netice lı:azanmak a:ımiyle biitiin Ordu!ltınon · km'\·~tinj ivi tartan 
knv\•etlerinı· sarfe(lerek lıe,inrı' ve B ""k t .. u k ır · ••·;> omu an .·~tat r at'i tnarrın: 
son ts.ıırr:ıı ici'n iletlE"miye l.a,Jnclr znmanmın henUz gelroediğini tak· 

SEHIR TiYATROSU 

~n,
11

~~11 
11

1 ıııu ~ 

IM&t !fl,.30 d& 

OBA» tlt8M 

Nuh 
KOMEDi tUSMJ 

•· - • Asrile~en Baba 

Cumartesi ve l'&mr ı;ünlerl 
115,SO da Matloe 

l:ır. Düşman, kunetlerinin ı:otay. dir ederelt taarruz etmedi•. l.lltin 
le, cımuptan ım,atma. ynpıyorılu. Devlet Reisi Atatürli, FrancıızJaıi~ arrnz 28 ağc.stosta bB,1adr. 

23 ağustosts Yunanl1lnr Sn~•ar yn1danlıer1 cereynn eden müzal<e· lıoti'klill harbinden sonra Ata. 
ya mevziinin önüne geldiler Ve ta releri intaç etme'< i!;in (S:akarya l türle, k:ı.zanılaıu kcrumak ve br. . 
arruıa. ba,JacllJar. Saknrya muha· ~ferinin intibaından hfif.:ıiJ<? etti. yat mücadeksinde da;mn m1?ss.f. 
relıf'i!Iİ bll!!lnrken Yunan ordosu AF 0 fak olmalı İ"İn her "eY•lcn en·el 
Tilrk ordu-sunun ı'~tı" ıuı·..,11• lnn-v.. • ~ N TA.ı\Rfl\JZTT 922 ~ " ~ keskin bir kılı!,' ynni ı;u\'Yet~i 
timleydi. Diiı:;man çok iisiün oldu. Bütün dnhili buhranlar berta. bir orduya malilc 0 ı nı a )( 
~und~ın AtntiirJ!:; biiyük harbin raf edilmi~, CJiğ~r <'ep'h~Jer 1iGmi ı \İ z u m 11 n u takdir etmış 
ba~ında hliltiim sliren tek hnuı ıı_ l~n likide cdilmi45; hötün kowetle: ,.e bu (ke"kin kılıı:)ı ~ar~mak 
nndane nıti<lafaa E'tmek llkrinc r! Ynnnnlr1ara ka151 toplryacalc lıir ,,.7.i!t·~~!lİ ı .. tiklal ba1·tı~nd1.:,iİ kıy-

Atatürhiin "dıi~ma.n or•fo-.n A. bıı~Janmıyıırnl< mii<lnfıı:.ınm e15.'3 • durum Jıa"d clmn'[I ve ndetre olan metli müşa.viri -çe yardımcısı ~fa
nıu:lolunun harimi ismetinı?e bo ti"ki surett.ı? yapılmasma karııır vef znnf telii.fi edilerek knv\·etler talt- re'!ıılu tc,;dj etmiştir, Bu 1ulıcı kul-
v , 1 -· ,ı h h , . ~ y~ di. Bıı haı;>ı1,et tarz1 ı:.ayesirıcle l"u rih,e mü<o:a\ i hale _gc!rnisti. Sal{ar. :aıının<ra jhfi~a" olınnk."nın '('ahırL 
ı.;uıaca 'tır.,. soıu o ıırc.•.ı L p :ı. ··· ,., . "" " 
nınm ve nilıai imha fikrinin seıu- nanhlarm lnım:ın8:ısı mlie.,c;ir of. yadanbcri geı:en bır ~enelfü nt. Onan ınenu<lbe.i.i ~ayesimh, l'ür. 
boJik ifadesidir. mndt ve 23 nğıısto!!tan l:l eylfıle mnndan nihai muh:ırbe:vi hazırla l•l:VC' Jı:ıri'r.i ı-iyaseti son seneler 

Bo ırralRrds mfltnleketin her h· knılar 22 giin d~vnm etlen nıuha. mak k.in istifade e<lil~işti. • zarfimla mütcaclilit murnft:ain\'et 
rafında multtelif namlar nltıml.ı Slr\•kulceyşi oyalama harb! İt rebe zarfmrlı Ti.ırklar aıarui 20 hi Da,ı,omutan ı\!ııtürk tearnır. lllı ler ilıra.z etti EoğnzJnrda ''C rra'..; 
bir ta!um teeekkliller lmrn1mn~a mirden Ankara 1mpılatnıo kıul:ır Joınetre ~eri ~okil<liler. znlı~<lan için z:ımana mutıt::ıc: ol. ya scrhnddinde ga~ ri aoıkeıiHlı \'e 
b:t5!a.mıştr.. Atatiiriı bunlnn aynı -kucı n!;uşu tllkriben liOO l•ilom<l't Bu; yeni bir müdnf:ta !!İ!lf.emiy- ıluğu miidclet~c: Devlet Rei~i :\tn· t:>m hakimivet i~tirdnt cı'lilrl\: Ha. 
pro rı'llıtt v~ a•lnı nam altrnilıt hir re-- silrdii ''e tnaruz ve miiifnfaa eli l<i bnnn !'cvioılccy~e mıutıınİ· liiı'..r diplomı.tik fa!l liyctine de tas nn:ı\•at;ı,n:ı iltihnk ct~j. \'e l:m 
leı1tirecek büliin milleti aral<adar ile mezceclil<liyse ce asıl ruüı1afaa dF\Del tabiyc.ce el:"ıstil<i müdafaa l·nm <'lti. A"keri lumrlıkhr bj. liDY\'C'tli ordu Tü1·8iye C'iimh•.ır:. 
~ "°t~t ,.,. bl•tihl ordıı''U rl" tın r"_!!JJ Snknn·:-!lıı yrnrlrlı. diyehiliriı. ter bitmez mü~l;iilat tlii~ii'lliinii yeti11i11 n\ilu7. ve ~crefinin itıH\~ı-

mağaztiı;ıntlızlci fötr, lapen, "' 
antilop ve wlur-tope §<ipka 
koleksgonana bir göz atınız:. J 

~ ı·;:. •· n Ju_lm'lk i~ti;-;- -~· ~ ..... rıla hR.! ·l:l Atutiirk bunu fl:ıthı mfülafna ta· kıhı:Ia. l•eııt! ,.e ta~mim c<;!ilen t:ı- na bitdiru oldn. 
)ıı-J'...---....- ""'d~ Ô·~~- ·~~·...:·~--~-==-~~~~~~~~--~~-------..:.....-....:.:..::~=-~....,..::._...:.;;;;..;.;..;_:.;~.:......;:..~...:.~-=--=-'"'""!'~~~~--....----....ı-----~,...-..... ~----~ ..... --........ --
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01.DI Huhammew 
bedel, ıemlnatı 

Bf'taziçinde uk1 Boyaoık1'y yeni Emir. 
gtuıda eJık1 P'otakt, yeni Görı;\i sokağm_ 

dl' eslti l4 yeni 12 ~o. 11 arsanın vı b1.sse8i 80 6 
Sl:yoğlunda eaki HUseyinağa yeni BülbU. 
manalle.alnfn Gö!başı sokağında 42 pafta, 
1174 ad&. 18 parsel eski u, yenı sı kapı 

No. lı 25,SS metre murabbaı arsa. 190 111 
Mecldiyeköyünde 9 paft a . 63 ada, 17 par. 
se! No. ıı 640 metre murabbaı arsa. 640 48 
Mecidlyekoyünde ıo pafta. 57 ada, 61 par. 

• seı No. lJ 1668 metre murabbaı arsa. •98.90 38 
Beyoğlunda Çukur mahallesınin eski Kar_ 
ncvola yeni Karakurum sokağında 7 paL 
ta, 362 ada. 11 pa rsc! eskı JO yenı H kapı 

~o. lı · 7 metre murabbaı arsa. 1125 85 
Beyoğlu.1da Pangaltı mahallesinin Bayır 

sokağmıta eski 21 yeni 25 No. it %,60 met. 
r e murabbaı arsa. HO 11 
Mecidlyek6yünde 9 pafta. 63 ada, 14 par. 
'"el No. tı 2180 metre murabbaı arsa.. ı::ns 96 
Mecldlyeköyünde 9 pafta, 63 ada. 2 parsel 
Xo. u 4984 metre murabbaı arsa 1993.60 UiO 
Mc.ddlyeköyilnde 9 p&tta. 66 ada, 5 paneı 

No. lı 1376 metrıo murabbaı arsa. 4125 810 
Yukarda yaz,ıı ga yrtmt'nkuUer açık uttırma i!e sat1:p çııı:arılauş ıse 

de tallp zuhur etmediğinden 6.11.942 tarihinden itibaren bir ay ltlnde pazar 
lığa brrak!Jmıştır. 

1atc.klllerin nıuvııkkat teminat makbuzlan ve nll1ua hüviyet e11zdanla. 
Tile blrt1kte blr ay ıc;jnd" haftanın pa.z.arıesı ve c;arvamba ıfunterl eıa.at 14 
teıı 16 ya kadar Milli E:n!Ak MQdUrlOğtl~ mUracaatlan. (12'<!~1 

latanbal Defterdarlığından: 
Decte..dsrJ•k bjnaır holünde mevcut 3_109149 motlh' No. lt ve 6 $111ndır 

li 927 model! <St•.debakf:r) binek otomobili 80,11.942 paza-tes gtlnU saa: 
16 ta Mım ~·:rıA.k trıUdUrıUğ'Onde müteşekkil komJ.ııyonda kRpalı zart usu!Ue 
aatı:ıacaktır. 

Muhammen bedel (80')) altı yµz teminatı (4:1) liradır. tetekl\lerjn 249() 
-.vıJı kanun aUkfünlerf dairesinde hazırlanmış tekljt mektuplarını Lball' 
cf!nU saat l4 ~ kP.dar kmlsyon retsllğ'ine tevdi e t meleri muktazıdir .. 

P'azla lıahat için mezknr mUdUrlüğe mUracaatıan. (1290) 

M.M.V· lstanbul 2 No. lı Satınalma Komisyonundan: 
Alıkaracia MM. Vekl!etl için 100 adet portatif abpp baraka yaptı. 

J"ll&eaktu. MezkQr inpata alt keş;! ve pl&.nlar komieyoaum•ıZda. görQ!ebUjr. 
• (180'5) 

M.M.V· l•tanbul 2 No. lı Sahnalma Komi•yonunJan: 
hhmll bedeli~ Ur.ı. olAll muhellf elektrik malzemesi atm alınacaktır 

Kafi teminatı 1329 lira 45 kuruş olup şartnamede ve ev.ııaflan komja_ 
)'Qrlde. öğleden sonra her aman görUlebi!ir. İatfıklllertn 16.2. te~rın 942 pa 
arieai günü aa.at 16 da komjayona mUraeaatıan. (1307) 

M.M. V.· lstanbul 2 No. lı Satınalma Komi•yor.cından: 
2li beygırllk Ye 22.5 .iC. V. 4. lıl('takatta blr elektrojen grupu •tın 

am.caktır. 

Tahmin bedeli 7900 lıra olup katj teminatı 118'5 liradır, 

.,._Ttname ve evaatı komisyonda görlllebUlr. htekljleı1n 16 2. t9' 942 
paartesı gUnü saat l4 3~ da komiayona. milraeaatl&n. (181Je) 

J=ı. o 
o 

H A B E R - l.lrt!am Pom11 

lzmit deniz ıatınalma komisvonundan: 
Keşif bedPll teminatı Pazal'lıh aatf 

lira ktıro, Unı lconıı 

17078 !1 2561 07): 
6792 49 1018 87) 
6792 -49 1018 87) U Odnctteşrht !Mı tfl 
3~11 ıo 112ı1 77) 
ı - Yukud1t yazılı dört kalem tnoaat tıt ayn Prtnamede bir veya 

ayrı ayr t. .. H~ıere ıha.le edilmek euretUe paza.rlık ekailtmeleri hlzalıı.rmd& 
yazılı gün ve l'l ntte tzmitte terııane kapmnda\d komtsyon'1a yapılıı.ca.lı:ttr. 

2 - J<~u. ı.:yet vesltcalarmı hamil istekliler, kqıt, pruıame, Ye proJe. 
lerinı hergfln Jromj.ııyonda görebilfrler. 

s - Tsljplerlıı bU gibi tv~ti yaptıklanna dalr nana mftdlhil1kler1nden 

alacakları ehliyet vesikaıarmı ye tılzalarmda yazılı temhııı.t makbuzlarjle 
birlikte belli gtın ve saatte komisyona mtıra.caatııı.n. (1062) 

ıt~let OemiryeUaf'ı ~Umardan lt\etnm 
Umum idaresi ili..nluı 

Muhawa.en bedeli ( 17000> on yedi bin lira olan (100) y1l% metre mt., 
kAbı muhtf Jif t b -=.tta lblamur kalas og iklncite§rin 19,2) çarşamba gQ. 
nü saat (1~.30) on beş buçukta Haydarpatada gar btnuı dahHLndekl ko 
~lsyon tarat.ııda;ı kapalı zarf wıullle atın aımacaktır. 

Bu .İ§e gırmf'k lstiyenlerin (1275) bin iki yüz yetınlf beı liralık mu. 
vakkat remir:cıt, 'ttanunun tayin etti~ veslkala.rla teldtlerint mub.tev! 
zaTflarm: ayni gUn saat (U.80) on d~rt otuza kadar komfsyon relsllğine 
verml'lerı ıı~::nıdır. 

B'.ı lfe a.' t §&rınameler komısyondaıı parasız olarak da~tılmaktadır 
l99G) 

* ~ ~ 
Muhaımr.l'n ~eli ({2715) dört bin lki yt1.z yetmıı beıs tlra o~aıı 

!.70X65 m/ m ebadu.da 1,15 volt ve 50 Alı takatmda (1600) blıı beş yU.Z 
adet kuru pil (23 J ldncite~n 1942) pazartesi günU aaat (14 80) on dört 
o tllZda Hayd• rpa~hda gar blnası dahilindeki komisyon taratın3u ~ıı' 

eksı!tme uııu1ile satm almaeaktrr. 
Bu i~e girmek latlyf'!nlertn (320) Qç yllz yjrml Ura (&3) altmı7 Uç 

kuruşluk muvllkt.l.t teminat ve kanunun tayin ettiğı vesa.ikle birlikte ek. 
alltme ı;UnO !l\atınc k&d"-r komisyona mnracaatlart ıazıın:iı?', 

Bu l§P al şıırtnameler komiayondan par&81Z olarak d-ıttılmakt&dır, 
e (1082) 

• * • 
M'uhıtmmuı hedell ~1120 (elli bir bin yt1z yirmi) Ura olan 1600 rulo 

t.6.:.;rlben 56M O Kg. karton t!tUme 23.11.19'2 pazart;eaj g11Dl1 saat 115.30 da 

kuı:a!J zarf uulile Anka~da idare binasında toplana.n merkez 9 unou ko. 
miayonuncu ımtın a.illlacakt.ır. 

Bu f'e glrırıek i:Jtlyenlerln S!l06 <Oç bin sekt2: yQz altı) Jlralık muvakkat 
teminat t!e kanunun tayın ettiği vesika.lan Ye eklifierinl ayni gUn ve saat~~ 
H e kadar artı geçen komisyon reisliği.ne vermeleti IAzımdır 

Şartnamelf!r bir lira mukııbllnde Ankara ve Hayd&rpqa veanelerfn.. 
den tedıırik edıletı;llr. (1185) 

latanbul Jandarma Satınalma Komiıyonundan: 
Şartnamuin" göre icap eden kösele ve vaketaat aynen ver{lmı&k Te ge_ 

riYe kalan ınall.ewaı mUuabhldine alt olmak ıartue blr çltU lçiJı 29:1 kuruı 
1mallye Ucretj [.&l:nıjn edilen 5000 c;ft jandarma kundura1mm maliyesl 12.11. 

942 perçı::mt>e gün!. aaat 115 te tatanbııl • Ta.kaim Jandarma •tınaıma ko_ 
m!syenumu:ı.•fa ka?&Jı zarf eksiltmeslle Ulale edilecekt;ır. alunkkat temL 
r.at 1106 lira 25 kuruftur. NUmunelC' hel'1rÜD komisyonwnuada ıörtllQr " 
.,artnamee1 ııaraam almır. bteklllertn kanunen ibraz. kıe.p eden fUika v~ 
temlna( mektup v~ya makbuzlarmı muhtevi kapalı u,rf t•kllf DMktuplan 
ru eksjlme vııktınden bir U\llt evvj!l!ine 'kadar 1toml.8yonumua ftl'1l!el.eri(900l 
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lzmit denız •atınalma komi•vonundan: 

inşaat ilanı 
f - lıt'u!ı3mmen lteşıı Dedeli :19646 lira ll kUrU9t&n ll\ıu·,.t olup gfiat&. 

rlieoek bir mıı.balde yaptıı-ı!acak otan blr fırm t>lnaaının pıuarı-ıgı 12 11.942 
perşembe glliıl1 .saat 16 ta lzmıtte tersane Jtapıs:ıdakt xoınlayoada yapıa 

cal:tu. 

2 - Mu~ııkkat teminatı •232 tira 80 kuruştur. Bu lıe !Llt fennt ve bu. 
ıru.ıı! oartnameıer, keştı. proJe ve.sair Ulfil evrakı. mıı.tıalll emnı~t mOdllr. 
lUğUnden al>'l&n bUımUha.ı ve nafta mUdilr!Uklerlnaen çıkarılan eh!lyet Teat. 

kaları:ıı ha:nlı isLe!rliler ber~'tln ilomlııyoni1a görebilirler. 
a - PBTıııJı~a l~tire.k ecıecek tallplerln vukarda vazrtı tpmlnıtt mıtkbuz 

n vealkaları!e birlikte f;d l h gun vt: t &&ttt- a<ucaı.ıı;o:ıa aı .ıra..:a 'ltıa.rı.(lG+SSı 

M.M·V. lst. 2 No. lı •atınalma komisyonundan: 

1 - Keftl mt.cibince tahmin edilen bedeli 199~.70 Ura :ıl.Jln vc'kı\let ma. 
mu~ anb&rına att b!1'anm boıuk elek i.rlk tesısatmın tarnırt 23 ll 943 puar. 
tesı gUnU sut H ttı M.M.V. lat 2 No. 11 aaunaıma komiay..,nunda açılı ek. 
sll~ıneal yapı'acaktJ?. 

2 - tık te~natı 149 90 lira olup ıartnamesı tıergiln il. saat· :1ahlllnde 
mezk1ır kom1syonds görülebilir. 

3 - Ist1;l.liler1n 2400 aayllr kanunuıı i•tedlği veaıkaJ.arıa ve beUI g1ln 
ve saatte komısyona ~Uracaatıan. (1179J 

Üsküdar As. S. 80$kanlığından: 

Şubemiz ~edek 90tiay ciefterlnde kayıUı bulunan emektı ~ yede'ı 

subayların ikı~er kıta fotoğratla.rmm almmasına ıılzum görul;nil§ oldu 
ğundan ıubem1ze menaup emekli ve yedek subayların ikişer kıta Cotoğ, 

ranannm b•zı.at veya bilvasıta tez elden şubeye getirm .. l.ıri vt fotogra.t. 
ıuınm ark&!>!r ıı da kayıtlı bulunduğu defter ııra nu:nar.ı..ıHe smıtlarmı 

yazmaıa,.. !Uzum:. i!An olunur. (16:rT.1235) 

M.M·V. lst. 2 No. lı ıatıncılma komisyonundan: 

1 - Ke~ mucibitlte tahmin edilen bedeli M~ol.66 lira olan Balm'k!ly 
barut fabrika.'lDlll ahşap kömü.r fsketesl.nin yeniden yapurılrnuının 23.lL 
942 pazarteai gün~ sa.at 16 da M..Al. V. lat. ~. No. ü eatmalma komııycmuıı,, 
da açık ekallLmea! y4p1lııcaktır, 

2 - İlk t .. m:nat: 411.85 Ura olup ş&rt:lıameSl herg11n ı. aaatı dabfllnde 
met~r kom1ayonda gl5rUleblltr. 

3 - tstılr'.ilerın 2490 sayılı kanunun istedtğl vealkaiarla t>~rltlct• belJj 

gfln V'" saat!e Jromtsyona mOrae&&tları. (1178), 

-------------------------- -- -
JJı ... M·l-1. lıt. 2 No. lı ıatınalma komisyonundan: 

1 - Keff: muc'jbjnoe tahmin ·edilen bedeli 1896.35 Ura olan salı pıaz&, 
rmda vek&ı.et dentz yollııma mfldürlUğUne att binanın bozuk ola.o elektrik 
tesi11atmın tamtrl 23.ll.942 pazartesi gtınU sa&t l5 te M.l4. V. tat; 2 numaralJ 
•tmalma kom!a:vonunıtll a.çık eksiltmesı yapılacaktır. 

2 - I!k tetniD&tJ 142 23 Ura olup ıartname.st bergtlıı il aatf dahllJnde 
mezkt:D' llOmi$yOnGa görtllUr • 

3 - lıtelılilerm 2'9!> aayılı itanunun tııtedltt vesikalarla n bent &11D 
n seatte lıı:llmiayona m'l~ıı rııatl.ırı (1177') 
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